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Kaina 50 c. 

Lietuviai karatistai 
Japonijoje. Jaunučių 
lengvoji atletika. 
„Lituanicai" — taškas. 

2psl. 

Spalis ir BALFas. 
Pasaulio klimatas 
nepalankus etikai. 
Parama Lietuvos 
ginkluotoms pajėgoms. 

3psl. 

„Bičiulystė". 
4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Joana Vaičiulaitienė 
poilsį rado tėvynėje. 
Pagyvėjo veikla žemės 
ūkio bendrovėse. 
Prisiviliojom Fortūną. 

6 psl. 

Derliaus gėrybių teko 
visiems. Paltinai vėl 
dainuos Čikagoje. 
Laida apie bajorijos 
istoriją. 

8 psl. 

Sportas 
: Ke tv i r t ad ien į P r a n c ū 

zijoje p r a s i d ė j u s i o 48-ojo 
pasaulio graikų-romėnų imty
nių čempionato pirmojoje kovo
je Lietuvos atstovas Mindaugas 
Mizgaitis (svorio kategorija iki 
120 kg) 4:0 nugalėjo ukrainietį 
Konstantiną Strižaką. 2002 m. 
pasaulio jaunių (iki 17 metų) 
čempionato bronzos medalio 
laimėtojas Svajūnas Adomaitis 
(iki 55 kg) 3:2 nugalėjo prancū
zą Amu Ubrik. -

* Lie tuvos mo te rų k r e p 
šinio čempionė Vilniaus „Lie
tuvos telekomo" komanda tre
čiadienį laimėjo ir antrąsias 
draugiškas rungtynes namie 
prieš Sankt Peterburgo „Bal-
tijskaja zvezda" (Rusija) krep
šininkes 75:62. Pirmąsias rung
tynes vilnietės laimėjo 79:65. 

* Lie tuvos futbolo fed
eracija k a r t u su Kauno UAB 
„Rodikl is" išleido futbolo ju
biliejui skirtą statistiko Gedi
mino Kalinausko istorinę apy
braiža „Lietuvos futbolui — 80. 
1922-2002". 230 puslapių gau
siai iliustruotame leidinyje pri
statoma visa valstybės futbolo 
istorija nuo pirmųjų žingsnių 
iki 2002 metų vidurio. Knygoje 
itin gausu nuotraukų, kuriose 
— ne tik patys geriausi žaidė
jai, bet ir miestų bei miestelių 
futbolas. 

1 I 

Naujausios 
žinios 

1 i 

* Premjeras sudarė 
d a r b o grupę, nagrinės ian-
čią „LUKoil" pateiktą medžia
gą dėl naftos telkinio „D-6". 

* Bus s i ek i ama sugriež
t in t i pabėgėl ių te i s inę padė 
tį Lietuvoje. 

* L i b e r a l c e n t r i s t a s K. 
Glaveckas s iūlo p i rma grą
žinti t u r t ą L ie tuvos pi l ie
čiams, po to galvoti apie nepi-
liečius. 

* Kauno karo muziejui 
j a p o n a s pas iū lė samurajų 
kardų kolekciją. 

* 1 „L i t expo" p a r o d ų rū 
mus ves nau ja ga tvė . 

Popiežius palaimino Lietuvos žmones 
ir prezidento šeimą 

Lietuvos ir Italijos prezidentų 
pokalbyje — Lietuvos turto 

klausimas 
Roma-Vilnius , spalio 2 d. 

(BNS-Elta) — Popiežius Jonas 
Paulius II ketvirtadienį palai
mino prezidento Rolando Pakso 
šeimą ir visus Lietuvos žmones. 

Oficialaus vizito į Italiją ir 
Vatikaną atvykęs prezidentas 
su šeima, ketvirtadienį susitiko 
su popiežium Jonu Paulium II 
ir perdavė nuoširdžiausius Lie
tuvos žmonių ir aukštųjų Baž
nyčios hierarchų linkėjimus bei 
padėkos žodžius už ne kartą pa
rodytus ypatingo dėmesio ženk
lus Lietuvai. 

Popiežius šiltai prisiminė 
Lietuvą ir sakė tikrai neužmir
šęs visų sąsajų, kurios jį jungia 
su Lietuva. Popiežius lankėsi 
Lietuvoje prieš dešimtmetį — 
1993-ųjų rugsėjį. 

R. Paksas taip pat susitiko 
su Vatikano diplomatinės tar
nybos vadovu — valstybės sek-

Lietuvos prezidentą Rolandą Paksą su šeima ir juos lydinčią delegaciją Vatikane priėmė popiežius Jonas Paulius II. 
Džojos Barysaitės (ELTA! nuotr. 

retoriumi kardinolu Angelo So-
dano. Kardinolas ypač teigia

mai įvertino R. Pakso tvir tą 
nuos ta tą ir pas tangas , kad 

Europos Konstitucijoje būtų pa
minėtos krikščioniškos šaknys. 

Roma. spalio 2 d. (BNS) — 
Ketvirtadienį Romoje susitikę 
Lietuvos ir Italijos prezidentai 
— Rolandas Paksas ir Carlo 
Azeglio Ciampi — kalbėjosi 
apie Europos Sąjungos ateitį ir 
Lietuvos pirmosios nepriklau
somybės metų ambasados pas
ta to Italijoje likimą. 

Prezidentai pabrėžė pui
kius dvišalius santykius, o C. 
Ciampi pasidžiaugė Lietuvos 
pažanga ekonomikos srityje. 

Italijos prezidentas Europą 
palygino su traukiniu, kurį pra
džioje sudarė šeši vagonai, o 
dabar — 25. 

„Tačiau garvežys liko tas 
pats , todėl būtina pridėti jam 
jėgos", sakė C. Ciampi apie bū
tinybę vykdyti institucinę re
formą Europoje. 

Pokalbio metu aptarti tarp
tautiniai projektai. R. Paksas 

Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas (kairėje) ir Italijos prezi
dentas Carlo Ciampi. 

Džojos Barysaitės 'ELTA' nuotr 

pažymėjo, kad naujas ES nares 
ir senbuves turi sujungti išvys
tyta infrastruktūra ir pasi
džiaugė, kad geležinkelio pro
jektas ,,Rail Baltica" y ra 
įtrauktas į pirminių transeuro-
pinių ES projektų sąrašą. 

Nukelta į 7 psl . 

A. Sabonio sugrįžimas į Kauno 
,Zalgirį" — po nežinomybės skraiste 

treniruojasi. Kada galima tikė
tis pamatyti jį vėl rungtyniau
jant į , neseniai su Lietuvos 
r inkt ine Europos čempionate 
pergalę šventęs treneris nepa
sakė. 

A. Sabonio teigimu, šiomis 
dienomis turi paaiškėti, a r į 
Kauno komandą atvyks dar 
vienas užsienietis. 

Šiuo metu „Žalgirio" klube 
yra du „legionieriai" iš JAV — 
Tanoka Beard ir Ed Cota. Abu 
jie Lietuvos čempionų koman
doje rungtyniavo ir praėjusį se
zoną. 

Premjeras skatina 
valstybinių įmonių 

vadovus remti sportą 
Viln ius , spalio 2 d. (BNS) 

— Premjeras Algirdas Bra
zauskas ketvirtadienį vykusia
me susit ikime su didžiausių 
valstybinių įmonių vadovais 
kalbėjo apie finansinę paramą 
aukštų rezultatų siekiantiems 
Lietuvos sportininkams. 

Premjeras pažymėjo, kad 
valstybės biudžetas nepajėgus 
finansuoti visų paramos reika
lingų sporto šakų. todėl pagel
bėti galėtų pelningai dirbančios 
įmonės. 

Įmonių vadovai pažadėjo 
dar šiemet Lietuvos sportui 
skirti maždaug po 100.000 litų. 

Nukelta į 7 psl. 

Vilnius, spalio 1 d. (Elta) 
— Legendinis Lietuvos krepši
ninkas Arvydas Sabonis dar ne
žino, kada bus pasirengęs su ki
tais Kauno „Žalgirio" krepši
ninkais išbėgti į aikštelę. 

„Nežinau. Dar ir trauma — 
vakar (antradienį - red.), per 
treniruotę kirkšnį pasitem
piau", sakė 38 metų 220 cm 
ūgio vidurio puolėjas. 

A. Sabonis prisipažino, kad 
atgauti sportinę formą jam ne
lengva. „Jaučiuosi truputį ge
riau nei per pirmąsias treniruo
tes. Bet dar reikia dirbti", teigė 
buvęs NBA klubo „Portland 
Trail Blazers" „centras". 

A. Sabonis, kuris yra ir 
pagrindinis „Žalgirio" savinin
kas, pridūrė, kad iki Eurolygos 
varžybų jis da r turi visą mėne
sį. 

..Žalgirio" vyriausiasis tre
neris Antanas Sireika tvirtino, 
kad šiemet į Kauną grįžti nu
sprendęs A. Sabonis noriai 

Konservatorė 
kalt inama valstybės 
paslapties i šdavimu 

Vilnius , spalio 2 d. (BNS) 
— Tėvynės sąjungos-konserva-
torių frakcija Seime pasipiktino 
partijos kolegei Rasai Juknevi
čienei pareikštais į tarimais dėl 
valstybės paslapties išdavimo 
ir patys apkaltino įtarinėtojus 
„neveiklumu". 

Seimo Nacionalinio saugu
mo ir gynybos komiteto vado
vas Alvydas S*Rieckas į taria, 
kad R. Juknevičienė išviešino 
slaptą Valstybės saugumo de
partamento (VSD) pažymą apie 
Rusijos tikslus ir jų įtaką Lie
tuvos valstybiniam saugumui, 
susijusius su „2K" projektu. Šis 
projektas numato Klaipėdos ir 
Karal iaučiaus uostų bendra
darbiavimą. Nuke l ta į 7 psl . 

Lietuviai sunerimo dėl 
Baltarusijos ketinimų užtvenkti 

Nemuną 
Vi ln ius , spalio 2 d. (BNS) 

— Lietuvos politikai sunerimo 
dėl Baltarusijos ketinimų netoli 
Lietuvos sienų užtvenkti Ne
muną ir s tatyt i hidroelektrinę. 

Opozicinė Liberalų ir centro 
frakcija Seime ketvirtadienį iš
pla t ino pareiškimą, ku r i ame 
ragina vyriausybę skubiai imtis 
p r iemonių , kad Baltarusijos 
planai nepažeistų Lietuvos tiks-
lų. 

„S tebėdami šalies vadovų 
be jėgiškumą ginant Lietuvos 
valstybės interesus dėl Rusijos 
planų išgaut i naftą Baltijos jū
roje netoli Kuršių Nerijos, mes 
ner imaujame, kad tokioje pat 
padėtyje Lietuva neatsidurtų ir 

dialoge su Baltarusija", pra
nešime cituojamas Liberalų ir 
centro frakcijos seniūnas Eligi-
ju s Masiulis. 

Baltarusija planuoja, kad 
nauja hidroelektrinė netoli Lie
tuvos sienos pradės veikti jau 
2006 metais. 

Specialistai nuogąstauja, 
kad, užtvenkus Nemuną, pag
rindinėje Lietuvos upėje suma
žės ne tik žuvų, bet ir vandens, 
ir tai neigiamai atsilieps ekolo
ginei sistemai. 

E. Masiulio teigimu, Lietu
vos valdžia pagalbos turėtų 
kreiptis į Europos Sąjungą, ku
rios nare taps kitais metais. 

Nuke l t a į 7 psl . 

Skandalingai gimtadienį 
šventęs klebonas bus nubaustas 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Panevėžio vyskupas nu
sprendė laikinai sustabdyti su 
teistais nusikalstamo pasaulio 
atstovais savo gimtadienį šven
tusio Pasvalio rajono Daujėnų 
miestelio parapijos klebono Ri
manto Visockio įgaliojimus vyk
dyti kunigiškas pareigas ir teik
ti sakramentus. 

Kaip pranešė Panevėžio 
vyskupijos kurija, Panevėžio 
vyskupas Jonas Kauneckas nu

sprendė asmeniškai aiškint is 
žiniasklaidoje paskelbtų faktu 
apie klebono gimtadienio šventę 
pagr į s tumą ir tikrumą. 

Trečiadienio naktį privačia
me vasarnamyje netoli Lenkijos 
pasienio girtą kunigą policijos 
pare igūnai aptiko kartu su už 
reke tav imą teistu nusikalsta
mos gaujos vadu Raimondu 
Burba, jo gaujos nariu Robertu 
J a k š t u bei dviem merginomis. 

Nukel ta į 7 psl. 

Seimo vadovas 
rag inamas a ts i r ibot i 
n u o nedemokra t inės 
Baltarusijos d r a u g ų 

Vilnius, spalio 2 d. (BNS) 
— Opozicinės parlamentinės 
Tėvynės sąjungos - konservato
rių frakcijos narė Rasa Jukne
vičienė paragino Seimo pirmi
ninką atsiriboti nuo keturių 
parlamentarų, nusprendusių 
vykti į Minską megzti ryšių su 
nedemokratiškai išrinktu Bal
tarusijos parlamentu. 

Nukelta į 7 psl. 

R. Ozolo par t i ja : 
Izrael io p a r l a m e n t o 

v a d o v a s — 
„per sona n o n g r a t a " 

Vilnius, spalio 1 d. 'Elta) 
— Romualdo Ozolo vadovauja
ma Nacionalinė centro partija 
Izraelio Kneseto (parlamento) 
pirmininką Reuven Rivlin skel
bia „persona non grata" —ne
pageidaujamu asmeniu Lietu
voje. 

„Pono R. Rivkino pakartoti
nas lankymasis Lietuvoje var
gu bau galėtų (būti) laikomas 
geros valios aktu", teigiama 
trečiadienį vakare išplatintame 
Kovo 11-osios akto signataro 
Romualdo Ozolo pasirašytame 
Nacionalinės centro partijos 
pranešime. 

Nežinia kodėl pranešime iš
kreipiama Kneseto pirmininko 
pavardė. 

Nacionalcentristų Politinę 
tarybą papiktino praėjusią sa
vaitę Lietuvoje apsilankiusio 
Izraelio Kneseto pirmininko 
kalbos Seime ir Paneriuose, 
prie atminimo paminklo holo-
kausto aukoms, kai R. Rivlin 
„pademonstravo visišką nepa
garbą Lietuvai, piliečiams ir įs
tatymams". 

R. Ozolas ir jo šalininkai 
Lietuvos valdžios institucijas 
ragina neatsakyti į „nepagrįs
tas ir juridiškai neraštingas" 
Izraelio Kneseto pirmininko 
pretenzijas. Nuke l t a į 7 psl. 

Pasaulio naujienos 
lemiantis AFP. Reuters, AP. fnsertax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agenlOm pranešimais) 

EUROPA 
Roma. Mažiausiai 11 vals

tybių remia Vatikano pastan
gas, kuriomis siekiama, kad 
pirmojoje Europos Sąjungos 
(ES) Konstitucijoje būtų pami
nėta krikščionybė, sakė Vati
kano atstovas spaudai Joaąuin 
Na vairo-Valls. Nors popiežius 
ne kartą ragino Konstitucijoje 
paminėti krikščioniškas Euro
pos šaknis, tik penkios katali
kiškos valstybės — Airija, Ispa
nija, Italija, Lenkija ir Lietuva 
— yra viešai pritarusios šiam 
siūlymui. Šio pasiūlymo prieši
ninkai, tarp kurių yra ir Pran
cūzijos prezidentas Jacques 
Chirac, teigia, kad tai neatitik
tų Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės principų, kuriais 
grindžiamos šiuolaikinės Euro
pos valdymo sistemos. 

Roma Italijos Darbo mi
nisterijoje, kuri įsikūrusi Ro

mos centre, ketvirtadienį spro
go paštu atsiųsta bomba. Žmo
nės nenukentėjo. Paketas su 
vaizdo kasete sukėlė ministeri
jos pašto skyriaus darbuotojų 
įtarimą. Paketui užsiliepsno
jus, policija evakavo žmones iš 
pastato. 

Londonas. Didžiosios Bri
tanijos premjeras Tony Blair, 
ketvirtadienį kalbėdamas apie 
uždraustų ginklų paiešką Ira
ke, paragino britus pasisemti 
kantrybės, nes, kaip manoma, 
JAV rengiamame pranešime 
bus pareikšta, kad tokių ginklų 
nepavyko rasti. „Manau, žmo
nės turėtų palaukti... J ie ten 
išbuvo tik du mėnesius", sakė 
T. Blair. 

B e r l y n a s . Vokietijos gyny
bos ministras Peter Struck iki 
2010 metų ketina sumažinti 
ginkluotąsias pajėgas nuo 
285,000 iki 250,000 karių, taip 
pat sumažinti civilinio persona

lo skaičių nuo 85,000 iki 
75,000. Taip pat ket inama pa
likti tik būtinas karines bazes. 

Talinas. Estija nepasira
šys dabar t in io konst i tucinės 
sutarties teksto, tvirt ina prem
jeras Juhan Parts . J i s mano, 
jog vyriausybė griežtai neapi
brėžė klausimų, kuriais Estija 
nenuolaidžiaus, sąrašo. Jo ma
nymu, opiausia tema Estijai 
yra mokesčių politika. 

JAV 
Jungt in iu Tautu (JT) ge

neralinis sekretorius Kofi An-
nan ketvirtadienį pareiškė, jog 
JAV pateiktas naujasis rezoliu
cijos dėl Irako projektas nepa
teisino jo lūkesčių, kad J T ati
tektų vienas svarbiausių vaid
menų pokario Irako ats ta tyme. 
JAV ambasador ius J T John 
Negroponte trečiadienį įteikė 
rezoliucijos projektą ki toms 
veto teisę turinčioms Saugumo 
Tarybos na rėms : Bri tani ja i , 
Kinijai, Prancūzijai ir Rusijai. 
Dokumento projektas ta ip pat 
buvo įteiktas Vokietijai, kuri 
šiuo metu įeina į Tarybą. Doku

mente gerokai pakoreguota re
zoliucijos kalba, taip siekianti 
užs i t ik r in t i tokių vastybių, 
ka ip Prancūzi ja , pr i tar imą. 
Nors Pa ryž ius ir reikalauja, 
kad I rako valdymas būtų kuo 
greičiau perduotas irakiečiams, 
tačiau konkrečios JAV okupaci
jos nu t r auk imo datos nenuro
do. 

N e w York. Didžiausia pa
saulyje f inansų korporacija 
„Citigroup" pranešė nuo lapkri
čio 9 d. ket inant i uždaryti savo 
elektroninių mokėjimų sistemą 
„c2it", nes šios sistemos varto
tojų ska ič ius nepate is ina 
išlaidų ja i išlaikyti. 3 metus 
veikusi t a rnyba taip ir nepa
jėgė įveikti pirmaujančios šioje 
srityje „PayPal" , pr iklausan
čios i n t e r n e t o varžyt inėms 
„eBay". Be „PayPal", elektroni
nių mokėjimų rinkoje iki šiol 
„ s tumdos i " ..Auction Pay-
ments" , kurią valdo „Check-
free". „BidPay", kurią valdo 
„Wes tem Union", „First Data 
Corp" padalinys, „PayDirect". 
bendra „Yahoo"' ir banko 
„HSBC Holdings" įmone, bei 

..SecureSource" 
„Wells Fargo" 

kurią valdo 

RUSIJA 
Maskva. Rusija neatmeta 

galimybės smogti užkardomąjį 
smūgį įvairiems pasaulio re
gionams savo saugumo tikslais, 
pareiškė RF gynybos ministras 
Sergej Ivanov. „Šiuolaikinių iš
orės grėsmių ypatumai reika
lauja, kad Rusijos ginkluotosios 
pajėgos galėtų įvykdyti įvai
raus pobūdžio uždavinius įvai
riuose pasaulio regionuose. 
Mes negalime visiškai atmesti 
užkardymo jėgos panaudojimo, 
jeigu to reikalaus Rusijos sie
kiai ar jos sąjunginiai įsiparei
gojimai", pareiškė ministras. 

Maskva. Rusija ketvirta
dienį perspėjo NATO. kad jei 
šaltojo karo metais įsteigta or
ganizacija ir toliau vadovausis 
„puolamąja" doktrina. Rusija 
turės peržiūrėti savo branduo
linių raketų strategiją. Rusija 
ir JAV 2002 m gegužę sutarė 
iki 2012 metų dviem trečdaliais 
sumažinti savo branduolinius 
arsenalus , palikdamos nuo 

1,700 iki 2.200 kovinių galvu
čių. Per pastaruosius dvejus 
metus Maskvos ir NATO san
tykiai pastebimai pagerėjo. 
Maskva tapo specialios Rusijos 
ir NATO tarybos nare, kurioje 
turi patariamąjį balsą, nors ve
to teisė ja i nėra suteikta. 

ŠIAURĖS KORĖJA 
Seulas. Šiaurės Korėja ket

virtadienį paskelbė baigusi per
dirbti 8.000 naudotų branduo
linio kuro strypų ir esanti pa
sirengusi perdirbti daugiau, jei 
to prireiks. Šiaurės Korėjos Už
sienio reikalų ministerijos ats
tovas spaudai paneigė praneš
imus, kad spalio-lapkričio mėn. 
bus surengtas naujas 6 valsty
bių derybų del Pchenjano bran
duolinių ambicijų ratas 

PAKISTANAS 
Angor Ada. Netoli Afga

nistano sienos atokioje vietovė
je Pakistano kareiviai ketvirta
dienį per surengtą apsiaustį 
nukovė 12 įtariamų „ai Qaeda" 
ir Talibano kovotojų ir paėmė 
12 helaisvių. 

http://WVAAW.DRAUGAS.ORG
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SPORTO APŽVALGA 

JAUNUČIŲ LENGVOJI ATLETIKA 
CLEVELANDE 

2003 metų ŠALFASS-gos 
jaunučių lengvosios atletikos 
metines varžybos įvyko 2003 
m. rugsėjo 13 d., Mayfield 
High School, Mayfield, Ohio. 
Varžybas rengė Cleveland LSK 
„Žaibo" lengvosios atletikos 
sekcija, vadovaujama Algirdo 
Bielskaus, kuris buvo vyriau
sias teisėjas ir s tarteris . 
Sekretoriatas ir informacija — 
Rita Kliorienė, Judita Petrai-
tienė ir Aušrinė Širvinskienė. 
Paskirų šakų vyr. teisėjai: bė
gimų — Vytas Kliorys, šuolio į 
tolį — Ričardas Širvinskas ir 
Saulius Kliorys, rutulio — Si
mas Kijauskas, disko — Sau
lius Venclauskas, ieties ir beis
bolo — Kęstutis Civinskas. 
Pakankamas skaičius teisėjų 
ir pagalbinio personalo laida
vo varžybas sklandžiai pravesti. 

Originaliai varžybos turėjo 
įvykti Cuyahoga Community 
College, Parma, Ohio, tačiau, 
esant mažam dalyvių skaičiui, 
taupumo bei patogumo sume
timais, buvo perkeltos į Mayfield. 

Dėl dalyvių stokos klasių 
ir rungčių programa buvo 
susiaurinta, išskiriant suau
gusių ir jaunių bei mergaičių 
A (1984—1986 m. gimimo) 
klases ir kai kurias rungtis. 
Varžybos vyko tik šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: B 
(Intermediate) 1987-1988 m. 
gimimo; C (Youth) 1989-1990 
m.; D (Midget) 1991-1992 m.; 
E (Bantam) 1993-1994 m. ir F 
„molekulių" (Pee-Wee) 1995 
m. gim. ir jaunesnių. Neofi
cialiai atžymėti patys jauniausi -
1997 m. gim. ir jaunesni. 

Varžybose dalyvavo 25 
lengvaatlečiai, visi LSK „Žai
bo" nariai. Iš jų 16 berniukų ir 
9 mergaitės. Buvo užregist
ruota 31, tačiau 6 neatvyko ar 
nedalyvavo. „Žaibo" eilėse yra 
apie 60 lengvaatlečių, tačiau apie 
50 proc. nedalyvauja lietuvių 
varžybose dėl įvairių prie
žasčių, kaip susikryžiavimas 
su mokyklų sportu, išvykimas 

studijoms iš miesto, ne sezono 
laikas, stoka laiko treniruo
tėms, pajėgumo stoka ir t.t. 

Pasekmės buvo daugiau
sia kuklios. Visgi pasiektas 
vienas naujas žaidynių rekor
das: Andrius Venclauskas, 8 
metų, nušoko į tolį 3.23 m 
U0'-7") pagerindamas F kla
sės rekordą, kuris priklausė 
Sauliui Klioriui (3.22 m), at
siektas 1991 m. Iš mergaičių, 
išskirtina Eglė Širvinskaitė, 
11 m., pasireiškus bėgimuose ir 
visapusiška Arid Hedrich, 11 m. 

Pagal tradiciją, yra skel
biami geriausios pasekmės pa
siekėjai kiekvienoje klasėje, 
apskaičiuojant pagal tarptau
tines vertinimo lenteles (IAAF 
1071). Berniukams A ir B taš
kai apskaičiuojami pagal vyrų 
lenteles, o kitiems berniu
kams ir visoms mergaitėms — 
pagal moterų. Pateikiame pa
sekmių pasiekėjus, nurodant 
rungtį, pasekmę ir taškų skaičių 

Berniukų B — Alvydas Ci
vinskas, 15 metų — šuolis į tolį 
4.67 m (15'-4") — 289 taškai. 

Mergaičių B — Kristina 
Petraitytė, 15 m. — rutulys (6 
lb) 8.74 m (28'-8") — 387 t. 

Berniukų C — Tadas Šir
vinskas, 14 m. — šuolis į tolį 
4.16m(13'-8") — 465 t. 

Mergaičių C — Daina Chmie-
liauskaitė, 12 m. — šuolis į 
tolį 3.68 m (12-1") — 335 t. 

Berniukų D — George Ba-
log, 11 m. — rutulys (6 lb) 8.01 
m (26'-31/2") — 338 t. 

Mergaičių D — Ariel Hed
rich, 11 m. — rutulys (6 lb) 
8.12 m (26-8") — 346 t. 

Mergaičių E — Kaja Ki-
jauskaitė, 9 m. — rutulys (6 
lb) 4.50 m (14-91/4") — 60 t. 

Berniukų F — Andrius 
Venclauskas, 8 m. — šuolis į 
tolį 3.23 m Q0'-7") — 205 t. 

Mergaičių F — Lillian 
Hedrich, 7 m. — 60 m bėgimas 
13.1 sek. — 0 t. 

ŠALFASS-gos 
informacija 

Iš kairės: ..NORD/LB Lietuva" prezidentas Tomas Burkle, krepšininkas 
Ramūnas Šiškauskas ir Lietuvos r ink t inės rėmimo fondo direktorius 
Algimantas Pavilonis. S. Venckaus (Elta) nuotr. 

EUROPOS KREPŠINIO ČEMPIONAMS -
"NORD/LB LIETUVA" "AUKSINĖS" KORTELĖS 

Neseniai Europos čempio
ne tapusios Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės nariams 
vienas komandos rėmėjų ban
kas "NORD/LB Lietuva" skyrė 
"auksines" mokėjimo korteles 
"MasterCard Gold". 

Pirmasis iš Senojo žemyno 
čempionų tokią kortelę trečia
dienį gavo Ramūnas Šiškaus
kas, atstovaujantis Vilniaus 
"Lietuvos ryto" klubui. "Auk
sines" korteles jau gavo ir Lie
tuvos rinktinės rėmimo fondo 
direktorius Algimantas Pa
vilonis, komandos administra
torius Algis Žvirblis. Kitiems 
rinktines nariams banko 

Lietuvos kara t i s ta i (iš kairės): D.Imbras, D.Gudauskas, A.Milevskij, G.Tankevičius, A.Mazeliauskas. 
Algirdo Sabaliausko (ELTA) nuotr. 

PASIRENGĘ MESTI IŠŠŪKĮ JAPONAMS 
Šių metų spalio 4-5 d. 

Tokijo (Japonija) įvyksiančia
me aštuntajame pasaulio ka
ratė kiokušinkai absoliučiame 
čempionate Lietuvai atstovaus 
penki sportininkai, kurie nu
siteikę mesti iššūkį šių varžy
bų favoritams japonams. 

Karatė olimpiada vadina
mos varžybos vyks absoliučio
je kategorijoje be svorio apri
bojimų pagal visiško kontakto 
taisykles. Jose dalyvaus 128 
pajėgiausi pasaulio karatistai, 
todėl čempionui reikės laimėti 
net aštuonias kovas. Kas ket
verius metus vyksiančiuose 
čempionatuose dar niekam 
nepavyko atimti čempiono tit
ulo iš šeimininkų japonų. . 

Antradienį į Japoniją išvy
ko penki Lietuvos sportininkai 
- 23 metų Donatas Imbras 
(Naujosios Akmenės klubas 
"Energija"), 20-metis Darius 
Gudauskas ir 30-metis Gedi
minas Tankevičius (abu - Kau
no "Oriens") bei 26 metų Artū-

"NORD/LB Lietuva" mokėji
mo kortelės bus įteiktos vėliau. 

Lietuvos rinktinę su triumfu 
Europos čempionate pasveiki
nęs "NORD/LB Lietuva" prezi
dentas Tomas Burklė (Tho-
mas S. Buerkle) pasidžiaugė, 
kad vizijos tapo realybe. Anot 
banko vadovo, šalies krepši
ninkų pasiekimas - puikus 
pavyzdys jo vadovaujamam 
bankui, siekiant aukščiausių 
laimėjimų savo srityje. 

Lietuvos rinktinės atsto
vai T. Burklei padovanojo ko
mandos marškinėlius ir didelę 
įrėmintą nuotrauką. 

(Elta) 

ras Mazeliauskas ir 23 metų 
Andžejus Milevskis (abu -
Vilniaus "Saulės ženklas"). 

"Labai tikiu, kad kuris 
nors iš mūsiškių pateks tarp 
aštuonių geriausiųjų ir tai bus 
laimėjimas ne tik Lietuvai, bet 
ir Europai", - sakė Lietuvos 
kiokušinkai karatė federacijos 
prezidentas Romas Vitkauskas. 

Rinktinės trenerio Vladi
miro Silvaško teigimu, čem
pionatui rengtasi ne vienerius 
metus. 

"Per tą laiką užaugo nauja 
talentingų kovotojų karta, o 
čempionate dalyvausiantys 
sportininkai įrodė savo teisę 
vykti į Japoniją atrankos 
varžybose", - teigė treneris. 

Lietuviai gavo trečią di
džiausią kvotą dalyvauti čem
pionate po Japonijos ir Rusijos 
komandų. Tai nulėmė labai sėk
mingi mūsiškių startai įvai
riose tarptautinėse varžybose 
ir ypač šių metų Europos čem
pionate Kaune,"kur D. Imbras 

ir D. Gudauskas tapo čempi
onais, o A. Mazeliauskas pelnė 
bronzą. 

Jau žinomi ir varžybų bur
tai, paskirstę 128 kovotojus į 
turnyro lentelę. Pirmajame 
rate lietuviams teks kovoti su 
įvairių šalių sportininkais -
Panamos, Libano, Kazachsta
no, Maurikįjaus bei Brazilijos. 

'Važiuojame laimėti. Būtų 
labai apmaudu, jei kam nors 
tektų pasitraukti po pirmųjų 
kovų", - užtikrintai teigė vil
niečių kovotojų treneris Pau
lius Klapatauskas. 

Trečiadienį Kūno kultūros 
ir sporto departamente spor
tininkus į Japoniją palydėjo ir 
departamento generalinio di
rektoriaus pavaduotojas 
Algirdas Raslanas. 

"Žinau, kad šioje sporto ša
koje vien jėga nieko nepasiek
si, todėl linkiu jums ir toliau 
išlaikyti gerą vardą ir kasmet 
iškovoti svarių pergalių", -
sakė sporto vadovas. (Elta) 
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Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sfc. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagai susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, !L 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAFOCLOGAS-SFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tei. 773-471-3300 

EUGENE C. DECKER, DOS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už 
prieinamą kainą. Susitarimui kalbėti 

angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 

Tel. 708-422-8260. 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKJ1Į UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

2003 Š. AMERIKOS BALTIECIŲ IR 
LIETUVIŲ PLAUKIMO PIRMENYBĖS 

,LITUANICA" TURĖJO PASITENKINTI VIENU TAŠKU 

2003 m. Š. A. Baltiečių 
plaukimo pirmenybės įvyks 
2003 m. lapkričio 1 d., šešta
dienį, McMurchy Pool, 247 Mc-
Murchy Ave., Brampton, Ont., 
Canada. Rengia — Baltiečių 
sporto federacijos plaukimo 
sekcija. Baseinas yra 25 met
rų, 6 linijų. Varžybų vadovas 
— Modris K. Lorbergs. 

Registracija ir apšilimas 
— 3 vai. p.p. Varžybos vyks 
tuoj po registracijos. 

Varžybos vyks šiose kla
sėse: vyrų ir moterų (17-24 m. 
imtinai); senjorų vyrų ir mote
rų (25 m. ir vyresnių); berniu
kų ir mergaičių — 15-16 m., 
13-14 m., 11-12 m., 9-10 m., 
7-8 m. ir 6 metų ir jaunesnių. 

Programa apima visus 
stilius. Šuolių į vandenį ne
bus. Amžiaus klasifikacija — pa
gal dalyvio amžių varžybų dieną. 

Dalyvauti kviečiami visi 
lietuvių, latvių ir estų plauki
kai. 

Lietuvių metrinių distan

cijų pirmenybės bus išvestos iš 
baltiečių varžybų pasekmių. 

Dalyvių išankstinė regis
tracija iki 2003 m. spalio 20 d. 
imtinai, adresu: 

Modris K. Lorbergs, 73 
North Heights Rd., Etobicoke, 
Ont. M9B 2T7, Canada. Tel. 
416-626-7262. E-mail: 

ModrisKL@msii.com 
Lietuvių dalyvavimą koor

dinuoja Mrs. Catherine Jo-
tautas. 35 Cumberland Bramp
ton, Ont., Canada. Tel. 905-
457-7664. Fax: 905-457-5932. 

Papildomi ryšiai lietu
viams: Algirdas Bielskus, tel. 
216-486-0889, Algirdas Nor
kus, tel. 630-466-4661; Arvy
das Barzdukas. tel. 703-560-
1410. 

Platesnę informaciją gau
na sporto klubai bei žinomi 
plaukikai. Lietuviai plaukikai 
skatinami šiose varžybose kuo 
gausiau dalyvauti. 

ŠALFASS-gos centro 
valdyba 

RUSIJA — EUROPOS MOTERŲ 
KREPŠINIO ČEMPIONĖ 

Graikijoje baigėsi moterų 
pirmenybės 

Kaip atsimename, nese
niai Lietuvos vyrai krepšinin
kai iš Švedijos parsivežė Eu
ropos čempionų taurę, kuri 
Lietuvai atiteko po 64 metų 
pertraukos. 

Tačiau labai mažai Lietu
voje ir užsienio lietuvių tarpe 
buvo kalbama apie Europos mo
terų krepšinio pirmenybes Grai
kijoje, kuriose Lietuvos rink
tinė negalėjo dalyvauti, nes 
neperžengė atrankos barjero. 

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
pasibaigusiose pirmenybėse 
aukso medalius sugriebė Ru
sijos krepšininkės, kurios baig
mėje įveikė Čekiją 59-56. Ru

sėms gerai sekėsi baigminių 
rungtynių pradžioje, kuomet 
jos vedė 15-6, o iki kėlinio 
pabaigos skirtumą padidino 
iki 12 taškų. Nugalėtojoms 
daugiausia taškų pelnė Irina 
Osipova (16 ir 7 atkovoti 
kamuoliai) ir Elena Baranovą 
(14 ir 9 at. kam.) 

Trečioje vietoje liko Ispa
nijos atstovės, kurios pelnė 
pergalę prieš lenkes 87-81. Jos 
taip pat laimėjo teisę dalyvau
ti Atėnų olimpiadoje 2004-
siais. 

Rungtynėse dėl 5-tos vie
tos prancūzės nugalėjo belges 
94-75, o dėl 7-tos vietos — 
Slovakija įveikė Serbiją ir 
Juodkalniją 68-67. 

E. Šulaitis 

Penktose „Metropolitan" 
lygos „major" divizijos rung
tynėse „Lituanicos" vyrai pra
ėjusį sekmadienį (rugsėjo 28 
d.) turėjo pasitenkinti vienu 
tašku. Savoje aikštėje Le-
monte, rungtyniaujant su „Vi
kings" komanda, mūsiškiai vos 
ne vos ištempė lygiąsias (1-1), 
nors turėjo nemažai galimy
bių laimėti. 

Kuomet 15-je rungtynių 
minutėje lietuvių kilmės vy
ras iš Argentinos Carmine 
Didimiele gražiu šūviu nugin
klavo „Vikings" vartininką, šį 
kartą nelabai gausūs žiūrovai 
atsiduso ir pradėjo tikėti mū
siškių pergale. Ypatingai ši 
viltis sustiprėjo, kuomet iš 
aikštės buvo išvarytas varžo
vų žaidėjas ir jie buvo privers
ti žaisti dešimtyje. 

Tačiau „Lituanicos" žaidė
jai šios dėkingos progos neiš
naudojo ir kiek vėliau patys 
patyrė tokią pačią netektį. 
Fizinį žaidimą demonstravę, 
svečiai dažnokai apstumdyda-
vo mūsiškius. Per eilinį tokį 
susidūrimą, per kurį šiek tiek 
nukentėjo mūsiškiai, vienas 
„Lituanicos" futbolininkų bandė 
atsikeršyti ir „užsidirbo" rau
doną kortelę. Tuomet varžo
vai vėl atgijo ir labiau pradėjo 
atakuoti mūsiškių vartus. 
Tačiau jiems nepavykdavo 
rasti Virgio Žuromsko saugo
mą šventovę arba jis šūvius 
sugebėdavo atremti. 

Daugelis žiūrovų jau gal
vojo, kad mūsiškiai laimės 
1-0 pasekme (panašiai, kaip 
ir pavasario rate). Tačiau, li
kus dešimt minučių iki rung
tynių pabaigos, „Vikings" nu
sišypsojo laimė ir jiems šūviu 
iš arti pavyko pasekmę išlyginti. 
Gaila, kad lietuvių gynimas 
dirbo gana neryžtingai ir ne
sugebėjo išsaugoti trijų taškų. 

Čia norėtųsi pacituoti 
nuoširdaus klubo darbuotojo 
Vytauto Vizgirdos nuomonę 

apie kai kuriuos „Lituanicos" 
žaidėjus. Šis, ilgą laiką teisėjo 
pareigas ėjęs, žmogus išsireiš
kė, kad lietuvių komandoje 
yra futbolininkų, kurie atrodo, 
kaip vyrai, bet elgiasi kaip 
vaikai. Ir ką čia būtų galima 
daugiau prie to pridėti? 

Iškovojusi 1 tašką „Litua
nicos" komanda pagerino pa
dėtį lentelėje — iš 10 į 9 vietą, 
nes „United Serbs" sekmadie
nį turėjo nusileisti „Polonijai" 
0-2. Tuo tarpu, irgi 3 taškus 

turėjusi, „Maroons" įveikė 
„Green-White" 3-1 ir jau pa
bėgo iš lentelės dugno. 

Šį sekmadienį „Lituanica" 
kaip tik turės žaisti prieš 
„Maroons" vienuolikę išvykoje 
Elmwood Parke, netoli First 
Avenue. Šį kartą (o taip pat ir 
vėliau šį rudenį) rungtynių 
pradžia bus ne 3, bet 2 vai p.p. 
Atrodo, kad šį kartą mūsiš
kiams jau reikės ne vieno, o trijų 
taškų, norint išbristi iš „aut
saiderių" grupės. E. Š. 

„Metropolitan" futbolo lygos „major" divizijos 
pirmenybių lentelė 

1 „Schvvaben" 4 
2 „Polonia" 4 
3 „Eagles" 3 
4 „Vikings" 5 
5 „Maroons" 5 
6 „Lightning" 4 
7 „Sockers" 3 
8 „Green-White" o 
9 JLrtuanica-Iiths" 5 
10 „United Serbs" 4 

9 
8 
7 
7 
6 
4 
4 
4 
4 
3 

(po rugsėjo 28 d.> 

9-4 
6-3 
5-2 
6-6 
8-6 
6-7 
3-4 
4-7 
6-11 
9-12 

(vieta, komandos pavadinimas, rungt. sk., taškai, įv. santykis) 

Pirmoje divizijoje po 5 
rungtynių be pralaimėtų taš
kų eina „Legovia" — 15 tšk., 
18-8 įvarčių santykis. Toliau 
^ icke r s" — 11 tšk., „Highlan-
ders" (lenkai ją vadina „Pod-
hale") — 10 tšk., JDinamo" — 
9 tšk. 

Prieš daugelį metų „ma
jor" divizijoje žaidusios „Lions" 
turi 7 tšk., „Sparta" — 4 tšk., o 
„Wings" — 0 tšk. 

Pastaba. Praėjusio penk
tadienio „Drauge" spausdinto
ji lentelė, dėl techniškos klai
dos, buvo ne visai tiksli. 

MIRĖ ROMAS KOŽĖNAS 
„Lituanicos" futbolo klubo 

narys ir vienas pirmųjų jo 
komandos žaidėjų Romas Ko-
žėnas (anksčiau vadinęsis Ko-
ženiausku) mirė rugsėjo 21 d. 
Floridoje. 

Jis „Lituanicos" futbolo ko
mandoje pradėjęs žaisti prieš 
daugiau negu pusšimtį metų, 
bent porą dešimtmečių rung
tyniavo klubo pagrindinėje 
vienuolikėje. Jis pasižymėjo 

techniniais sugebėjimais, bu
vo pavyzdingas žaidėjas. 

Išėjęs į pensiją, R. Kožė-
nas rudenius ir žiemas pra
leisdavo Floridoje, o vasaroms 
grįždavo į namus Indianoje. 
Kartais pasirodydavo ir Čika
goje ir užsukdavo pasižiūrėti 
„Lituanicos" rungtynių. 

Jo kūnas buvo sudegintas. 
Apie palaidojimą tuo tarpu 
nežinome. E. Š. 
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AR TIKRAI PASAULIO 
KLIMATAS PALANKUS 
ETINIAMS DALYKAMS 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Praėjusiame amžiuje žmo
nija išgyveno du pasaulinius 
karus. Pirmajame kare žuvo 
9.7 mln. žmonių, Antrajame 
— 55 mln. Žemynų tautas 
siaubė genocido bangos. 

I Pasaulinio karo metais 
turkai išžudė 1.2 mln. ar
mėnų. Totalitariniai nacių ir 
komunistų režimai pareikala
vo aukų: SSRS teritorijoje 20 
mln., Kinijoje 65 mln., Viet
name — 1 mln., Šiaurės Ko
rėjoje 2 mln., Afrikoje — 1.7 
mln., Afganistane — 1.5 mln... 
Mūsų epochoje viso pasaulio 
akivaizdoje tebevyksta genoci
das Čečėnijoje. Duomenys iš 
enciklopedijų ir Vilniaus Tri
bunolo (II Niurnbergo) 
nuosprendžio. Jie toli gražu ne 
galutiniai, bet ne apie tai suk
sis kalba. Po II Pasaulinio 
karo praėjo bemaž 60 metų. 
Karų ir genocido padarytos 
žaizdos užsitraukė, bet randai 
dar vis tebesopa. Istorinė at
mintis išlieka. J i turėtų pa
sitarnauti , kaip žmonijos iš
likimą laiduojančios veiklos 
imperatyvas. Nesustabdomas 
globalizacijos vyksmas ir ma
sinio naikinimo ginklų arse
nalai rodo, kad Žemės rutulys 
tampa dideliu kaimu, kuriame 
bet kuri užsiliepsnojusi troba 
gali tapti visuotinės katastro
fos priežastimi. Tautų tar
pusavio pasitikėjimo stygius 
kelia pagrįsto nerimo. 

Praėjusio amžiaus pabai
goje Vokietijos Federacijoje 
susikūrė visuomeninė organi
zacija „Kriegsgraeberfuersor-
ge" (Rūpinimasis karių ka
pais). J i suformulavo savo 
veiklos tikslą — „Visų tautų 
karo aukų kapai yra ne tik žu
vusiųjų prisiminimo ir pager
bimo vietos. Šiandien tai pra
džios taškai, siekiant suprati
mo, susikalbėjimo, susitaiky
mo ir draugystės. Kapai visus 
mus ragina bendrauti taikiai", 
— skelbia informacinis lape
lis. Svečiai iš Vokietijos, kartu 
su lietuvių kariais ir savival
dybėmis, atkūrė- ir sutvarkė 
sovietų sunaikintas vokiečių 
karių kapines Klaipėdoje, 
Kudirkos Naumiestyje, Tau
ragėje, Kaune... Įsidėmėtinas 
r i tualas , kuriuo kiekvienu 
atveju būdavo pagerbiami ne 
tik vokiečių, bet ir lietuvių, ir 
rusų, ir sovietų žuvusieji... Su 
žuvusiaisiais ir mirusiaisiais 
nekariaujama. Tačiau išlieka 
nepamiršta XX amžiaus tota
litarinių režimų patirtis — na
ciai ir komunistai niekindavo 
savo tikrų ar tariamų priešų 
kūnus ir naikindavo jų kapus. 

Visai kitokį požiūrį į geno
cido martirologiją pademons

travo neseniai Lietuvoje vie
šėję aukštieji svečiai iš Izrae
lio. J ie kartu su Lietuvos Res
publikos atsakingais pareigū
nais nacizmo aukų atminimą 
pagerbė prie masinių žydų ka
pų Paneriuose. Tačiau neap
lankė Genocido aukų muzie
jaus, jie neparodė prideramos 
pagarbos — karo ir genocido 
aukoms — nežydams ar žuvu
siems Lietuvos laisvės gynė
jams. Tai anaiptol, ne dėl lai
ko stokos ir ne dėl protokolo 
specialistų pramovių. Užsie
nio valstybės pareigūnų vizito 
metu raiškiai kalba visos de
talės ir eiliniam piliečiui sun
ku suvokti, dar sunkiau pa
teisinti, kai demonstratyviai 
pažeidžiamas pariteto princi
pas. 

Prie nužudytų žydų masi
nių kapų buvo pasakyta daug 
įžeidžių žodžių lietuvių tautos 
adresu. Apie tai žiniasklaidoje 
būta kontraversiškų vertini
mų, kurių kartoti neverta, nes 
tai nekeičia padėties. Bet ne
galima nutylėti keleto es
minės svarbos pastebėjimų, 
beje, ne naujų, pasikartojan
čių ir liudijančių esant žydų 
išskirtinumo sindromą. 

Jokia pasaulio tauta nega
li būti kaltinama ar totališkai 
smerkiama už ką nors. Tokia 
veika gali sudaryti įspūdį, kad 
sekama nacių patirtimi. Virš
žmogių (Uebermensch) rasinio 
ar komunizmo ideologų „kla
sinio" išskirtinumo pseudoide-
ologijos I ir II Niurnbergo pro
cesuose buvo pripažintos nusi
kaltėliškomis ir keliančiomis 
grėsmę visai civilizuotai žmo
nijai. 

Bet koks mėginimas taiky
ti rasinį, partinį, „klasinį", 
tautinį ar religinį „teisin
gumą" tėra tik teisingumo pa
rodija. Beje, Lietuvos Respub
likos teisės aktai, kaip ir tarp
tautinė teisė, numato atsa
komybę tik už asmens veiką ir 
jo pasekmes. Nei rusų, nei če
čėnų, nei žydų, nei vokiečių, 
nei Krymo totorių, nei lietuvių 
ar kuriai nors kitai tautai ne
gali būti metami kaltinimai. 
Abejojantiems verta pakarto
tinai susipažinti su I ir II 
Niurnbergo tribunolų nuo
sprendžiais. 

Atsiprašymas už skriau
das, padarytas vienos ar kitos 
tautos asmenų, yra kilnus ir 
dorovingas aktas, tačiau jis 
turi būti abipusis. Tik tada jis 
įgyja lygiavertiško bendravi
mo ir abipusės pagarbos sta
tusą. Antraip tai gali sukelti 
sąsajų su okupacijos metais 
praktikuotu, iš Berlyno at
siųsto reichskomisaro a r iš 
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Danutė Bindokienė 

Spalis ir BALFas 

LR prezidentas Rolandas Paksas Vatikane prieš susitikimą su popiežiumi Jonu Paulium II. 
Džojos Barysaitės (Elta) nuotr. 

Maskvos komandiruoto stan
dartinio „antrojo sekretoriaus", 
arogantišku bendravimu su 
vietiniais gyventojais. Lie
tuva yra valstybė ir reikia drįsti 
būti ja su visa atsakomybe bei 
visavertiškumo jausmu. 

Teisėjo toga maga apsisiausti 
ne vienam, tačiau, tai tik ap
sišaukėlio pretenzija ir nieko 
daugiau. Įtariamuosius karo 
nusikaltimais ar genocido vyk
dymu, nepriklausomai nuo jų 
tautybės, turėtų teisti teismas 
tos šalies, kur nusikaltimai 
buvo įvykdyti, bet dar geriau 
ir objektyviau — pavesti 
spręsti tokias bylas Tarptau
tiniam tribunolui. Izraelis iki 
šiol vengia dialogo dėl žydų 
tautybės asmenų, dalyvavusių 
genocido akcijose Lietuvoje, 
ekstradikcijos. 

Mėginimai okupacijų me
tais okupanto baudėjų ar jų 
talkininkų padarytus nusikal
timus perkelti okupuotai tau
tai vertintini, kaip itin pavo
jinga veika, griaunanti pasiti
kėjimą teisingumo įgyvendini
mo galimybe ir kurstanti kerštą. 

Negalima nuneigti ar 
menkinti nei žydų. nei čečėnų, 
nei lietuvių, nei ukrainiečių 
bei kitų tautų kančių. Tačiau 
vienos tautos kančių sakra-

lizavimas sukelia neigiamų 
pasekmių tarpusavio santy
kiuose ir politinėje kultūroje. 
Žydų tautybės Amerikos poli
tologas Norman G. Finkels-
tein parašė studiją „The Holo-
caust Industry. Reflections on 
the Exploitation of Jevvish 
Suffering" (London, New York, 
200 — „Holokausto industrija. 
Svarstymai apie žydų kančios 
eksploatavimą"). Šis veikalas 
Vokietijoje 2001 metais buvo 
tapęs reikšmingiausia knyga. 
Recenzijose rašoma, kad auto
rius atvirai kritikuoja JAV 
žydų organizacijas, diriguo
jančias diskursą holokausto 
tema šalyje ir užsienyje, ir 
veikiančias kaip nuo nacional-
socializmo nukentėjusių aukų 
dvasiniai patikėtiniai, kaltin
damas jas sukūrus „holokaus
to industriją", kurios pagrindi
nis tikslas — „eksploatuoti žy
dų kančią nacionalsocializmo 
laikais ir be. pagrindo postuluoti 
istorinį žydų tautą ištikusios 
katastrofos išskirtinumą". 

Tai pastebima ir Lietuvos 
gyvenime. Užuot kalbėjus apie 
genocido nelaimę, per kurią 
valstybė prarado trečdalį savo 
gyventojų, specialia programa 
mokyklose ir kariuomenėje su
pažindinama tik su žydų tau

tinės mažumos tragedija. Su 
genocido nusikaltimais Lietu
voje — tik silpnutėmis užuo
minomis. 

„Ateina laikas, kai pasau
lio klimatas tampa palankus 
etiniams dalykams. Kartais 
žmonės pasitiki vieni kitais ir 
kuria gėrį. Kitu metu taip 
nebūna", — prieš gerą pus
šimtį metų pasakė įžymusis 
mokslininkas žydas ir drauge 
pasaulio pilietis Albertas 
Einšteinas. Ne visiems politi
kams pavyksta pasinaudoti 
tikrai palankiu mūsų meto 
politiniu klimatu. „Kriegs-
graeberfuersorge" pavyzdys 
rodo teisingą ir orų galimo 
bendravimo būdą. Pasekėjų 
nesiranda. Grasinimai ir pa
sipūtėliškas mentoriaus tonas 
negali sukurti pasitikėjimo 
atmosferos. 

Ir bene užvis svarbiausia 
— mums — valstybės pilie
čiams ir politikams — laikas 
atsikratyti nevisavertiškumo 
komplekso. Valstybės ir tautos 
garbė turėtų būti saugoma ir 
ginama oriomis priemonėmis 
visur ir visada. Juk jau 13 
metų, kai esame laisvos šalies 
piliečiai. Sovietinės pseudo-
respublikos laikai, duok Die
ve, praėjo negrįžtamai. 

PARAMA LIETUVOS GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS 
Spalio 2 d. JAV ambasado

rius Stephen D. Mull įteikė 
kursų baigimo pažymėjimus 
šešiolikai Lietuvos karininkų 
ir puskarininkių JAV finan
suotų anglų kalbos kursų 
baigimo proga. Kursų baigimo 
ceremonija įvyko Nemenčinės 
užsienio kalbų centre. 

Šiuos ir ankstesnius kal
bos kursus baigę, kariškiai 
vėliau vyksta mokytis specia
lizuotuose karybos kursuose 
Jungtinėse Valstijose JAV fi
nansuojamos Tarptautinės ka

rybos mokymo programos 
(International Military Edu-
cation and Training program 
— IMET) dėka. Ši, JAV am
basados Gynybinio bendradar
biavimo skyriaus adminis
truojama, programa padeda 
Lietuvos kariuomenei mokyti 
karininkus ir puskarininkius. 
Lietuvos Krašto apsaugos mi
nisterija kasmet parenka rei
kalingus karinius kursus ir 
pasiūlo apie 50 Lietuvos kari
ninkų ir puskarininkių, kurie, 
išmokę anglų kalbos, vėliau 

vyksta į įvairių specializacijų 
kursus JAV Karinėse mokymo 
įstaigose. IMET programos 
biudžetas Lietuvai 2003 m. 
siekė 1.2 milijono dolerių. 

Nors, dvejus metus veikęs, 
JAV anglų kalbos mokymas Ne
menčinės užsienio kalbų cen
tre toliau nebebus finansuoja
mas IMET programos lėšomis, 
centre dirbusios keturios 
Lietuvos anglų kalbos dėstyto
jos toliau dirbs pagal JAV me
todiką ir naudos iš JAV gau
tus vadovėlius. Nukelta į 7 psl. 

Kai kuriose religinėse 
bendruomenėse reika
laujama, kad tikintieji 

bažnyčiai skirtų dešimtadalį 
savo pajamų. Daugeliui tai 
atrodo tiesiog nepakeliama 
našta, bet visgi žmonės ją 
mielai užsimeta ant pečių, 
tikėdami, kad „viskas Dievo 
garbei". Kaip būtų šaunu, 
jeigu mūsų tautiečiai įsipa
reigotų kai kuriems paramos 
vertiems darbams skirti savo 
pajamų dešimtąją dalį... Na, 
tegul ne' dešimtąją, bet visgi 
spalio mėnesį prisimintų pa
remti BALFo darbus. 

Tokios mintys kyla, kalen
doriuje atvertus, jau dešimtu 
pažymėtą, spalio mėnesį. 
Metai slenka į pabaigą, gamtą 
savo spalvotu apsiaustu ap
gobė ruduo. Pagal tradiciją, šį 
mėnesį visuomet skirdavome 
BALFui. Kadaise į kiekvieno 
lietuvio duris pasibelsdavo jo 
darbuotojai su sąrašu rankoje 
ir prašymu lūpose: „Dar tiek 
daug šelpiamųjų, tiesiančių 
rankas į BALFą, paremkite, 
padėkite..." Ir žmonės ne
užtrenkdavo durų, nepagailė
davo bent kuklios aukos, nes 
žinojo, kad šia labdaros orga
nizacija galima pasitikėti, kad 
nei vienas centas nebus nu
kreiptas „pro šalį", bet pa
sieks tuos, kuriems labiausiai 
pagalbos reikia. 

Daugelis tebeprisiminė, 
kad būtent BALFas pirmasis 
atėjo į pagalbą, kai po Antrojo 
pasaulinio karo pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje reikėjo 
kęsti ir alkį, ir šaltį, kai siun
tinėlis iš Amerikos per BALFo 
malonę buvo tarytum saulės 
spindulys beviltiškumo debe
simis aptrauktoje padangėje. 
Ir ne tik siuntinėliai, bet pats 
faktas, kad kažkas prisimena, 
rūpinasi, stengiasi padėti, su
teikė žmonėms, praradusiems 
viską, vilties. 

Kol Lietuva buvo paverg
ta, BALFas vienintelis „atlai
kė paramos frontą", atras
damas būdų padėti savo tau
tiečiams net tolimame Sibire. 
Apie tai daugiau sužinojome, 
kai sukiužo geležinė uždanga 
ir žmonės galėjo laisvai kal
bėti apie dalykus, už kuriuos 
anksčiau būtų susilaukę baus
mės. 

Po nepriklausomybės at
kūrimo BALFas tarytum nu
slinko į užkulisius, į sceną 
išeinant naujoms labdaros or
ganizacijoms, skambiai skel-

I biančioms, kiek daug talpintu-
| vų išsiuntė į Lietuvą, už kiek 
I milijonų paramos parūpino ir 
\ žmonėms, ir įvairioms institu-
| cįjoms. Kaip gera buvo girdėti, 
! kad į tas organizacijas jungėsi 

ir jaunesnių kartų lietuviai, 
kad rūpinosi savo kilmės kraš
tu. O BALFas tyliai, kone ne
matomas ir negirdimas, toliau 
dirbo savo artimo meilės dar
bą, daugiausia mūsų vyres
niųjų, kurie nuo pat pradžios 
ištikimai darbavosi BALFo 
gretose, dėka... 

Ilgainiui jo darbuotojus 
laiko slinktis pamažu skabė iš 
gyvųjų tarpo. Amžinybėn 
pasitraukė žurnalistai, kurie 
praeityje garsindavo BALFo 
darbus, skatindavo aukoti, 
aprašydavo įvairią veiklą ir 
renginius. Nors BALFas tary
tum pranyko iš visuomenės 
akiračio, tačiau jo veikla ne 
tik nesulėtėjo, bet pastaruoju 
metu gal net suintensyvėjo. 
Daugelyje vietų (ypač mūsų 
tėvynėje), vargas tebelapoja, 
tebešakoja ir vartus kilnoja... 

Svarbu prisiminti, kad ant 
BALFo veiklos niekuomet 
nekrito joks įtarimo šešėlis, 
neprikibo jokie priekaištai dėl 
lėšų panaudojimo ar kitokių 
neskaidrumų. Eilę metų 
BALFui sėkmingai vadovauja 
sumani, sąžininga, nepapras
tai pareiginga centro valdybos 
pirmininkė Maria Rudienė. 
Nepaisant sveikatos negalių ir 
brandaus amžiaus, ji tebėra 
BALFo širdis, visuomet lieps
nojanti artimo meile ir užuo
jauta kiekvienam vargstan
čiam. „Kad Dievas mane dar 
laiko šioje žemėje, turbūt dar 
esu reikalinga, dar ne visus 
darbus, man Jo paskirtus, at
likau", — kukliai apie savo 
kilnią misiją išsireiškia Maria 
Rudienė. Turbūt dėl tos pačios 
priežasties „Dievas šioje že
mėje laiko ir BALFą". Juk dar 
daug vargstančių, daug pagal
bos reikalingų ir tėvynėje, ir 
už jos ribų — Punsko krašte, 
Sibire, kitur Rusijos plotuose, 
net šiame krašte. BALFo pa
rama visur mūsų tautiečius 
pasiekia, neklausdama, ar jie 
tos paramos verti, nes BALFo 
darbuotojai gyvena pagal Die
vo Sūnaus nurodymą, kad rei
kia alkstančius papenėti, 
vargstančius paguosti, nuogus 
apdengti... 

Ir štai vėl spalio mėnuo. 
Neišbraukime iš jo BALFo. 
Tiesa, jo darbuotojai jau retai 
pasibeldžia į būsimų aukotojų 
duris — ir tų darbuotojų gre
tos išretėjo, ir saugumo sume
timais ne visuomet išmintinga 
po nepažįstamas apylinkes, 
ypač vakare, lankytis. Tačiau 
nepasikeitė reikmės: galbūt 
jos dar suaštrėjo. Kai į jus 
kreipsis BALFas, prašydamas 
aukos, neatsukite jam nu
garos. 

KAS APVERKS JŲ DALIĄ... 
Sibiro tremties atminimui 
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— Taip... — atsiduso Ar-
kaša. — Vyrukų mes turime 
kietų. bet... 

— Kas? — nesulaukdamas 
paklausė Fedia. 

— Reikia kito atamano. 
— Tu manai? — nusitvėrė 

žodžio Fiodoras. 
— Ne Pašai žarijas žars

tyti. 
— Jis pasiutusiai drąsus! 

— gynė šeimininkas. 
— Ir gaidys tarp vištų drą

sus. 
— Tikrai , — pritarė ir 

Stiopa. — Mums reikia naujo 
atamano. 

— Reikėtų atrinkti patiki
mus vyrus. Ar susidarytų bent 
trisdešimt? 

— Šimtą, visą šimtą su
rinktume! — tikino Stiopa. — 
Tai parūkytume sovchozus! 

— Ne, tiek daug nereikia. 
Geriau mažiau, bet tikrų vyrų. 

Motinėlė taiga beribė!.. — vėl 
ėmė svajoti Fedia. — Kas ją 
pereis? Kas tenai suseks? 
Šitokie neįžengiami tankumy
nai, toli nuo žmogaus kojų ir 
kirvio. Pasidarytume žiemai 
bunkerius, susineštume atsar
gas, ir su jaunomis bobelėmis 
prabėgtų žiemužė kaip sap
nas... Juk rastume dailių kol-
chozninkių, kurios eitų su 
mumis? — paklausė žiūrė
damas į Stiopa. 

Stiopos akys degė. 
— Velniam mums kol-

chozninkės! Rastume ir mies
tuose. Vyrai atvestų... 

— Kiekvienas sau par-
sivestume... 

— O kitai žiemai naujas! 
Juk medžiai — ir tie lapus 
keičia! 

Dar ilgai vyrai svajojo 
rūkydami, o Fedia akompana
vo gitara. Arkaša, lyg dary

damas iš jų pokalbio išvadą, 
atsisveikindamas tarė: 

— Taip... Mums reikia 
pagalvoti apie naują atamaną. 

Fedia džiaugėsi padaryta 
pradžia. 

Barake, mūsų sekcijoje, be 
manęs ir Stasio, gyveno dar du 
lietuviai: notaras Juozas 
Breiva ir kapitonas Antanas 
Staras. 

Šešiasdešimt kelių metų 
notaras buvo visiškai pražilęs, 
liesas, sukumpęs, nuo badavi
mo įkritusiais skruostais. Žili 
antakiai kuokštais vašiais žėlė 
virš gilių akiduobių. 

Labai ramus, lėtas kapi
tonas buvo apvalaus, dabar 
subliūškusio veido, plačiais — 
per visą lūpą — apkarpytais 
ūsais, melsvom, skaisčiom lyg 
mergaitės akimis. Sunku buvo 
įsivaizduoti vyrą, mažiau 
panašų \ kariškį. 

— Tai kaip, imi tabaką. 
Juozai, ar ne? — klausė 
notarą, nuolatinį savo rūkalų 
davinio pirkėją. 

— Brangininkas pasidarei, 

Antanai, brangininkas. 
— Tai tamsta, Juozai, 

įvedi naujas kainas. Visada už 
tabako davinį — duonos 
davinys. Taip buvo, taip ir aš 
imu. O tamsta sugalvojai, kad 
brangu. 

— Bet juk duona ir man 
reikalinga! 

— Kaip sau norite! — už
baigė derybas kapitonas ir, su
rišęs tabaką popieriun, įsidėjo 
į kišenę. 

Praėjo gera tylos valan
dėlė. Notaras gulėjo išsitiesęs 
ant savo narų. Breiva giliai 
atsiduso ir užsimerkė, lyg jau 
migdamas. Tuo jis norėjo paro
dyti, kad neįvykę mainai jo 
nenuliūdino. 

Kapitonas sėdėjo ant narų, 
užsikėlęs basas kojas. ir. netu
rėdamas ką veikti, krapštė jų 
nagus. 

Abu keletą minučių tyliai 
kiūtojo. Breiva, negirdėdamas 
kaimyno, atsargiai pramerkė 
akį. pamate, kad šis ramiai 
sėdi, ir vėl užsimerkė. Orga
nizmas, per daugelį metų 

pripratęs prie tabako, reikala
vo duoklės — baisiai norėjo 
rūkyti. Savos normos neužtek
davo. Tačiau jis stengėsi 
laimėti bent dalį duonos, todėl 
nepasiduodamas apsivertė ant 
šono ir nusigręžė nuo kai
myno. 

Kapitonas reagavo dar 
smarkiau: ramiai apsiavė pus
bačiais, apsivilko bušlatą. 
Notaras girdėjo, jog kaimynas 
rengiasi, bet vis kentė. Tiktai 
kai tas jau žengė nuo narų, 
senukas šūktelėjo: 

— Kapitone! 
Šis vien to ir telaukė, todėl 

burbtelėjo: 
— Pigiau nenuleisiu. Nė 

nemanykite. 
— Nesitikėjau, kapitone, 

kad lietuvis galėtų taip išnau
doti savo tautietį. Nesitikėjau, 
pone, niekada! 

— Tamsta sakai — išnau
doti? Argi aš verčiu pirkti? 
Tai... Ne tamsta, — kitas nu
pirks. 

— Taip, aš sakau, kad 
tamsta naudojiesi sunkia tau

tiečio padėtimi. Aš negaliu 
būti nerūkęs, negaliu! 

— O aš negaliu būti neval
gęs. 

— Pone kapitone, jūs, ma
tau, dar tyčiojatės iš manęs! 

— Nė trupučio. Aš pats 
rūkiau. Ir dar kaip rūkiau! 
Oho! Šešiasdešimt papirosų 
per dieną! 

— Niekada nepatikėsiu! 
— Šešiasdešimt! 
— Negali būti. kad tiek 

rūkydamas galėjote mesti. 
Nepatikėsiu. 

— Ir mečiau, tamsta. 
Lageryje rūkyti — per didelė 
prabanga. 

— Toks jūs ir rūkorius 
buvot! Aš negaliu! Supraskite, 
visas imu virpėti užuodęs 
tabako dūmą! Kaipgi aš 

,? 
O liaututės — ir nieko 

neatsitiktų. Jei badaudamas 
žmogus dar galvoja apie rūky
mą, tai aš tokio ir nesigailiu. 

— A!.. — Notaras sunkiai 
atsiduso, išėmė iš spintelės 
nepaliestą duonos davinį ir 

mesiu? 

padėjo jį ant kaimyno narų. 
Staras, irgi tylėdamas, 

ištraukė iš kišenės tabaką ir 
padėjo jį šalia notaro. Tas 
godžiai čiupo brangųjį ryšulėlį, 
išskleidė popierių ir ilgai ste
bėjo pirkinį. Paskui tyliai pa
lingavo galvą, pasidėjo jį ant 
priegalvio, išsitraukė taba
kinę, susipylė į ją tabaką, atsi
plėšė popieriaus ir pasidaro 
suktinę. Tada visa krūt ine 
įtraukė aitrų machorkos dūmą 
ir, išleisdamas jį per šnerves ir 
burną, užsikosėjo. Paskui 
atsigulė aukštielninkas ir 
pasigardžiuodamas rūke. 

Kiekvienas kalinys. įženg
damas pro lagerio vartus, at
sineša ne tiktai ištuštėjusį 
maišą, bet ir savo tragediją. 
Ne išimtis buvo ir ponas Brei
va. Tabako dūmuose jis tarsi 
norėjo paskandinti savo ne
viltį. 

— Pone Juozai, — pra
kalbinau jį po šito sandėrio. — 
kapitonas teisus. Rūkyti 
reikia mesti. 

Bus daugiau 
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MES ATVYKOME IŠ 
VENEZUELOS 

Eilutės iš laiškų 

(...) Laikraščio puslapiuose 
vis dažniau ir dažniau rašoma 
apie vienus ir tuos pačius 
asmenis. Žmonės jau net ir 
nebeskaito apie tą patį per tą 
patį. Ar sunku pasidairyti 
plačiau, paieškoti eilinių žmo
nių ir papasakoti apie jų 
kūrimąsi, gyvenimą Ameri
koje (...) J .Z. 

(...) Amerika, kurion su
sikraustė ir apsigyveno dalis 
Lietuvos žmonių, suaukojusių 
daug pinigo bažnyčių (di
desnės dalies jau nebėra), 
įvairių lietuvių organizacijų 
namų statyboms, susideda ne 
vien iš pasižymėjusiųjų ben
druomenės darbe. Daug jau 
išmirė ir mūsų eilinių, kurie 
tik darbavosi ir aukojo, ir 
aukojo lietuvybei. Bet apie 
juos mažai kada išgirsti. Tik 
apie tuos, kurie valdžioje. Gal 
„Bičiulystė" galėtų papasakoti 
apie tuos, kurie čia gyveno 
anksčiau, nei jūsų žmonės iš 
Lietuvos pradėjo atvykti. Kaip 
mes čia kūrėmės, tai, žinokite, 
nebuvo nė kiek ne lengviau... 

Br.S. 

Gana senokai esu gavusi 
keletą laiškų panašia tema. 
Tokie laiškai paskatino pasi
ieškoti pačių paprasčiausių 
lietuvių, kurie, kaip ir visi 
kiti, atvyko Amerikon, kūrėsi, 
tuokėsi, gimdė vaikus ir 
...gyveno. Gyveno ir gyvena 
paprastą eilinių žmonių 
gyvenimą. 

Gyvenime įvairiai su
sitinkame su žmonėmis. Vieni 
eina ir praeina, kiti trumpam 
stabteli, šnekteli. Vieni su
domina, kiti - ne. Kiekvieno 
mūsų gyvenimas - ištisa is
torija tik mums patiems. 
Kartais, kai leidžiama pa
žvelgti iš arčiau, atrandi 
paprastus, bet neprastus 
žmones, apie kuriuos norisi 
papasakoti visiems. Kartais 
pajauti žmogaus šilumą, 
susidomi juo ir atrandi, kad ta 
šiluma ne atsitiktinė - ji tarsi 
sklinda nuo gero, šilto ir ma
lonaus žmogaus. 

y 

Kalbuosi su S tase Pred-
k e l y t e- R a m a n a u s k i e n e , 
kuri jau 40 metų gyvena JAV 
Ponia Stasė labai gražiai 
kalba lietuviškai, nors Vo
kietijoje baigė tik pirmą kla
sę... 

Pasiskaičiuoju, kad į JAV 
atvykta 1963-aisiais. Tuo tar
pu didžioji dauguma čionai 
sugužėjo 1948-49 metais. 
Stasio ir Onos Pred-
kelių, kilusių nuo 
Antazavės, Zarasų 
valsčiaus, šeima, 
pabėgusi, kaip ir 
visi kiti iš Lie
tuvos nuo rau
donojo maro, 
atsidūrusi Di-
Pi stovyklose, 
negalėjo tie
siai atvykti į 
JAV, nes pap-
r a s č i a u s i a i 
neturėjo ten 
giminių, ku
rie laiduotų už 
juos ar taptų 
remėjais-spon-
soriais. Kai rei 
kėjo išvykti iš 
Vokietijos, ne vi 
sur priėmė šeimas 
su mažais vaikais, 
kurių Predkelių šeimoje 
buvo trejetas - dukra ir du 
sūnūs. Kur tik nesikreipė, 
visur buvo atsakoma. Nors 
JAV jau gyveno Stasio ir Onos 
Predkelių draugai iš Vokie
tijos laikų, bet jie žinojo, kad 
šeimoje penki žmonės ir bijo
jo, kad nepaprašytų iškvieti
mo... Kelias į išsvajotą Ame
riką vedė per Venezuelą. Kai 
atsidarė Venezuelos konsu
latas buvo kviečiami darbi
ninkai į ūkius. Į juos ėmė ir su 
vaikais. Predkeliai išvyko ne
dvejodami... 

Venezueloje kultūros mai
šėsi. Atvykėliai lietuviai dirbo 
gana sunkų alinantį darbą, 
bet noras neištirpti kitoje tau
toje, išlikti lietuviu, jungė jau
nimą į skautų būrius, kvietė 
šokti tautinius šokius. Tau
tinius šokius šoko ir Stasė 
Predkelytė. 

- Jų padėjo išmokti gim
nazistės, vyresnės už mus 
pačias. Mes ir koncertuoda
vome. Miesteliuose pasirody-
davome. Tuo metu buvo di
delis malonumas šokti tarp 
lietuvių. Nebuvo profesio

nalaus vadovo. Kas tada žiū
rėjo lygiavimo ar ko kito? 
Šokiai ir skautija mus jungė, 
mes visi buvome, kaip broliai, 
visi buvome neturtingi. Vis 
tiek buvo gera. Nebuvo pavy
do. Vis prisimenu Valensia, 
kur ilgus metus dirbo kunigas 
Perkumas. Jau gerokai senas 
buvo. Kas savaitgalį vykdavo 
į kitą miestą, kur kartą per 
mėnesį buvo laikomos šv. Mi
šios, sakomi pamokslai. Tai 
labai padėdavo suburti lietu
vius į būrį- Buvo atvykęs ir 
kunigas A. Saulaitis. Gana 
sunkiai sekėsi ir kiek pabuvęs 
išvyko atgal Amerikon. 

Mes ir toliau visokiais 
keliais bandėme patekti į JAV, 
bet vis nebuvo kvotų. In
dianos valstijoje esantys lietu
viai kunigai saleziečiai sudarė 
sąlygas Venezuelos lietuvių 
jaunimui atvykti ir mokytis į 
JAV. Išvyko keletas jaunuolių. 
Taip išvyko mano brolis Jonas 
ir būsimo vyro brolis Vytas 
Ramanauskas. Jau mokyda
masis Amerikoje brolis sten

gėsi, kad ir mes atvyk-
tumėme į JAV. Tuo 

metu aš pati bai
giau Venezuelos 

gai les t ingųjų 
med. seserų 
m o k y k l ą . 
P a g a l i a u 
1963 me-

. tais atvy-
k o m e 

I Amerikon. 
Ilgoka ta 
mūsų ke
lionė į JAV 
I JAV mus 
i š k v i e t ė 
seni lietu
viai ameri
kiečiai Bro

nė ir Charlis 
Lileikiai, ku

rie sudėjo vi
są turtą, kad ga

lėtų būti mūsų rė
mėjais. Jie ne tik 

kalbėjo lietuviškai, nors 
buvo jau čia gimę, bet puikiai 
rašė ir skaitė - jie buvo lankę 
Čikagos lituanistinę mokyklą. 
Tuo tarpu jų močiutė jau 
beveik nekalbėjo lietuviškai. 
Kai atvykome į Čikagą su šia 
šeima gražiai bendravome. 
Vėliau Lileikių šeima išvyko į 
Kaliforniją. Jiems esame 
labai dėkingi. 

Mano mamytė visada sa
kydavo, kad ji padėjo mums 
išvykti Amerikon - mat, buvo 
parašiusi laišką prezidentui 
John R. Kennedy. Rašė, kad 
mums labai kenkia Venezue
los klimatas, prašė leidimo 
atvykti į JAV. Netrukus atėjo 
teigiamas atsakymas iš JAV 
ambasados - leidimas atvyk
ti. Gal toks sutapimas. 

Venesueloje Staselė sutiko 
ir būsimą vyrą Rimantą. Su 
juo susipažino dar prieš su
sitinkant tautinių šokių 
grupėje. 

- Šokiuose sueidavome 
pasišokti. Draugavome pen
kerius metus. Kaip ir mes, jo 
tėveliai laukė dokumentų į 

Rim jų sūnus Petras su močiute Ona abiturientų iškilmėse 1989 m. 

JAV. Taip atsitiko, kad doku
mentai atėjo skirtingu laiku. 
Bijojome, kad išvažiuosime, 
gal nesusitiksime. Išvykome 
vieneriais metais anksčiau, 
nei Ramanauskų, šeima, kuri 
atvyko 1964 metais tiesiai į 
Cicero miestelį. Įsikurti, su
sirasti darbūs labai daug pa
dėjo tėvelio giminaitė Sofija 
Žibutienė, jos sūnus Jonas, 
dukra Bronė. Jie palengvino 
gyvenimo pradžią JAV. 

Tėveliai ir uošviai nemo
kėjo anglų kalbos. Tai buvo 
laikas, kai mums reikėjo 
padėti tėvams. Buvo labai 
sunku. 

Brolis Jonas Predkelis 
Amerikoje baigė mokslus ver
slo ir administracijos srityje. 
Žmona - amerikietė. Jų šeima 
mažai ką beturi su lietuvybe. 
Brolis jau kalba su amerikie
tiškų akcentu. Gyvename toli 
vieni nuo kitų, mažiau ben
draujame. Kitas brolis Romas 
Pretkelis, išsimokslinęs vers
lo ir administracijos srityje, 
su žmona Laima yra aktyvūs 
Kalifornijos lietuviai. Daly
vauja Vasario 16-osios minė
jimuose. Jų dukra Rūta ilgus 
metus šoko tautinių šokių 
grupėje „Spindulys". 

Labai sunkiai susilau
kiau vaikelio, todėl nėštumo 
metu bijojau dirbti. Gyveno
me Marąuette Parke. Mano 
tėvai gyveno netolrmūsų. Tuo 
metu susirgo anyia. Su vyru 
nutarėme, kad nedirbsiu, 
auginsiu vaikutį, slaugysiu 
anytą. Vėliau susirgo ir vyro 
tėvas. Nebuvo sunku su jais. 
Labai gražiai sugyvenome. 
Turėjome dviejų aukštų 
namą. Jie gyveno antrame 
aukšte. Kai išsi&ėlėme į 
Lemontą, pasiėmėme kartu. 
Vyras labai dėkingas. Nebuvo 
lengva, bet jaučiamės gerai, 
kad padėjome keSp ir kiek 
galėjome. 

- Dabar patogu tėvus 
atiduoti į slaugos namus. 

- Trejus metus prižiūrė
jau. Turėjo širdies priepuolį, 
porą galvos operacijų. Pro
tiniai buvo viskafe tvarkoje-
galėjo kalbėti. Vėliau mano 
mamytė susirgo. Neseniai 
persikraustėme pas mano tė
velį, kuris apleido mus ir 
iškeliavo Anapiliu- rugsėjo 15 
dieną. Slaugos namuose žmo
nės ilgai negyvena... 

- Su vyru pragyvenote 
kartu veik keturiasdešimt 
metų - gana ilgas, laikas. Ar 
laimingai susiklostė gyveni
mas? 

Moteris nusišypso ir 
atsako: 

- Kartais atrodo, kad ne 
taip ilgai, ne keturiasdešimt 
metų, o koks gal dvidešimt. 
Laikas taip greitai prabėgo. 
Labai laimingai. Kad gražiai 
sutariam - didžiausia dovana. 
Mano 67-ių metų Rimantas -
inžinierius chemikas. Dirbo 
ir važinėjo. Statė chemikalų 
fabrikus Venezuelos, Brazi
lijos, Argentinos, Čilės, Mek
sikos ir Filipinų įmonėms. 
Chemijos inžinieriai gerai 
uždirba. Jis turėjo aukštesnę 
konsultanto poziciją. Tekdavo 
nemažai keliauti. Nelengva 
būdavo, kai išvykdavo ilges
niam laikui. Laukti nebuvo 
sunku, bet kai namuose visą 
laiką turėjau kuo rūpintis, 
pavargdavau. Vyras tebeva-
žinėja, nors dabar valandos 
jau trumpesnės. Jo darbas 
jam labai patinka. Malonu, 
kai jautiesi reikalingu. Pen
sijai dar nepasiruošęs. 

Vienturtis sūnus pasuko 
tėvo pėdomis. Gal ne toks 
iškalbus, kaip tėvas, pastebi 
mama. Bet geras matema
tikas, fizikas. Dirba gamto
saugininku, yra chemijos 
magistrantas EPA (Enviro-
mental Protect agency) inži
nierius. 

- Mūsų sūnus Marquette 
Parke lankė gimnaziją. Tada 
mokyklose buvo griežta dis
ciplina. Tai nebuvo blogai. Da
bar sūnus gyvena pas mus. 

Ona ir Stasys Predkeliai su vaikais Romu, Jonu ir Stase. 1953 m. Venezuelą. 

nors ir turi nusipirkęs savo 
butą. Jo draugai irgi pas tėvus 
gyvena. Pet ras arba, kaip 
amerikiečiai vadina, Peter, 
dirba Čikagoje ir iš Lemonto 
vyksta traukiniu. Jam — 32-
eji metai. Petras jautė pa
reigą padėti prižiūrėti tėvuką. 
Sekmadieniais popiet mus 
paleisdavo . Išmoko nuo jaunų 
dienų — padėdavo pakelti ir 
pernešti į lovą. Priprato. Ma
tė, kaip mes arėme. Jis nebu
vo pririštas. Bet sakė, kad pa
bus su mumis tiek, kiek 
reikės. Ačiū jam už supra
tingumą. Sūnus dažnai skai
to skaitinius Mišioms Mar
ąuette Parke. Kartais per 
šventes ir mes nuvykstame į 
Marąuette Parką. 

- Jei tur i te laisvalaikį, 
kaip jūs jį leidžiate? 

— Laisvalaikiu nuėjome 
šokti į „Grandį" su veteranais. 
Nenorėjome būti su svetimais. 
„Grandyje" šoko ir sūnus, bet 
jau atsisakė šokti, nes jauni
mas nori ne tik šokti, nori ir 
pagarbos sau. Buvome vieną 
kartą Lietuvoje. Labai džiau
gėmės. Šiais metais nevyko-
me, nes negalėjome palikti 
tėvuko vieno. Juk jam buvo 
92-eji... Vyras labai mėgsta 
operą. Ilgą laiką turėjome 
užsisakę kėdes miesto operoje 
ir jas laikėme apie penkerius 
metus. Draugus pasikvies
davome. Pomėgis muzikai ne 
atsitiktinis — mano tėvai dai
nuodavo. 

- Ar bičiuliaujatės su at-
vykusiaisiais iš Venezuelos? 

- I š Venezuelos atvyku
siųjų jau daug išmirė. Iš jau
nimo mažai čia kas beliko. Pa

simetė. Daug Kanadon išva
žiavo. Venezueliečių klube be
liko tik labai vyresnio amžiaus 
žmonės, o daugumą sudaro 
atvykėliai iš kitų kraštų. 
Dabar, kai pamatome seniu
kus iš to krašto, tai ir džiau
giamės ir liūdime - laikas eina 
labai greitai. Kai susitinkame, 
jaučiamės kaip broliai, bičiu
liai, nors nelabai turėjome 
laiko dalyvauti susitikimuo
se... 

— Jūs patys sunkiai kūrė-
tės, vargote. Ar susidūrėte su 
mūsų, naujos bangos, žmonė
mis, ar teko jiems padėti? 

- Be abejo. Praeitais me
tais mirė jaunas muzikantas. 
Kai jis prieš gerą dešimtmetį 
atvyko Amerikon dar be šei
mos, teko jam padėti. Padrau
gaudavome. Nusivežėm mėly-
niauti, padarėme nuotraukų, 
sakėm, nusiųsk žmonai, paro
dyk, kokios mėlynės auga 
Amerikoje. Vėliau atvyko jo 
žmona. Vietos neturėjo kur 
pasidėti. Tada suradome ir lei
dome apsigyventi Bridgeporte 
draugės tėvelio butelyje. Iš 
grandiečių paprašiau batų. 
Gavau jam dvi poras gražių 
batų. Kai buvo piknikas Le-
monte, visiems sakėm, kad 
yra vienas lietuvis, tik ką iš 
Lietuvos. Tada buvo jūsų 
mažai. Ėjome su kepure. Žmo
nės bičiuliškai aukojo. Vėliau 
jie pradėjo dirbti, išsikraustė. 
Pasimetėm. Kartais susitik
davome Lemonte, pasikalbė
davome. Kai paskutinį kartą 
girdėjau jį giedant, pajaučiau, 
kad jam sunku... Iš Lietuvos 
net septynioms pusseserėms 
padėjome atvykti, padėjome 

(...) Da inų šventės me tu 
buvo prigužėję daug tautiečių 
iš JAV. Jie mato paradinę 
gyvenimo pusę ir nesigilina, 
jog valdžioje - atvirai korum-
puoti vagys, melagiai, plėši
kai. O buvusio KGB klanas 
klesti. Jo šarvai nepramušami 
- tie patys veikėjai ir jų pali
kuonys vėl valdžioje! Pagal
vok tik - Ariogaloje vyko parti
zanų susibūrimas. Kiek ten jų 
beliko?! Tuo tarpu tą pačią 
dieną Kėdainiuose V. Uspas-
kich surengė ledų šventę, 
kurion suguža šimtai...Duok 
žmonėms blizgutį ir gerai (...). 

Neseniai paviešintuose kai 
kuriuose KGB dokumentuose, 
gali atrasti ir buvusio Lie
tuvos SSR KGB pirmininko 
E.Eismunto 1989 metų darbo 

(...) (domia i ir keistai 
skamba au tor iaus teigimas, 
kad šiandieninė Lietuva-
Amerika. Kas ko ieško ir kieno 
kokios galimybės. Kai mano 
tėvai gauna mažas pensijas ir 
be mano paramos neišsiverčia, 
tai tokia ten ir Amerika. Šią 
vasarą nuvykusi apipirkau 
tėvukus. Mačiau kaip jiems 
buvo sunku ir nesmagiai 
jautėsi , kai reikėjo pirkti 

Iš kairės: Albina Liseckaitė, Algis 
Liseckas, Stasė Predkelytė. 1952 
m. Venezuelą. 

įsikurti. Šiuo metu čia pasi
liko trys, kurios jau baigia 
gerai įsikurti, kitos sugrįžo 
Lietuvon. Žmonės labai daug 
dirba, užsiėmę. Pabendrau
jame retsykiais. 

- Na, o kodėl žmonės bėgo 
iš Lietuvos? 

- Kodėl? Nežinau. Mano 
tėvai nebuvo turtingi. Aukštų 
pareigų neturėjo. Kodėl ir ko 
jie bijojo, aš ir nežinau. Mano 
tėvelis buvo išvykęs Brazi
lijon ir ten apie septynetą 
metų dirbo alaus fabrike 
„Brama". Kai senelis žuvo 
malūne, tėvelis grįžo iš Ame
rikos, perėmė ūkelį ir ūki
ninkavo. Vyro tėvelis turėjo 
gerą tarnybą - buvo pieninin
ku. Turbūt žmonės jau buvo 
patyrę, jog daugelį išvežė į 
Sibirą už nieką, gal todėl ir 
bėgo kaip nuo maro, viską 
palikę. 

Ligija Tautkuvienė 

MINTYS IŠ LAIŠKŲ 

ataskaitą, kurios antroji ir 
trečioji dalys yra vertingiau
sios, nes čia atskleidžiamas 
KGB žvalgybos ir kontržvalgy
bos skyrių darbas, nukreiptas 
prieš Lietuvos valstybės atkū
rimą. "Štai per 1989 metus su 
žvalgybinėmis užduotimis į 
Vakarus išvyko 170 agentų, 
taip pat veikė užsienio (jų ter
minu - zakordonyj) agentai 
Europarlamente, Vakaruose 
gyvenančių lietuvių organi
zacijose ar kitur", - rašoma 
ataskaitoje. Joje minimas ir 
agentas, pavarde Kliugeris, 
apie kurio veiklą "Laisvės 
kovų archyvas" 1995 m. 
paskelbė dokumentų rinkinį 
"Iš naujausios Lietuvos istori
jos". 1989 metais KGB į JAV 
bei kitas valstybes išsiuntinėjo 

rankšluosčius, apatinius rū
bus. Per ketverius metus 
viskas susidėvėjo, ką buvau 
nupirkusi. Jei ne mano pinigai, 
jie būtų ties skurdo riba. 
Kaimynas vis spaudžia kam
pan, kad trijų kambarių butą 
jam perleistų, tada jis turėtų 
penkis kambarius ir dvi 
vonias, o mano tėvai, kadangi 
jau artėja prie aštuntos 
dešimties, gali gyventi ir vieno 

beveik 2000 vnt. įvairios pro
pagandinės medžiagos, kurios 
dauguma, matyt, buvo skirta 
pasauliui įrodyti, kad lietu
viai - žydšaudžių tauta, nes 
kaip tik tuo laiku užsienio 
spaudoje ir tarp politikų su
stiprėjo tas ir iki šiol tebe-
eskaluojamas Lietuvos šmeiž
tas. 

Pagrindinė kontržvalgy
binio skyriaus veikla buvo 
nukreipta prieš besikuriančias 
patriotines organizacijas bei 
partijas, infiltruojant ten sa
vus agentus ir jas skal
dant. . .)", - tai ištrauka iš 
KGB paviešintų protokolų, ku
riuos mums atsiuntė Lietuvoje 
gyvenanti Onutė Kūjelienė. 

Č 
kambario bute. Kažin kas 
pagalvojo, kad persodinant 
seną medį, jis dažniausiai 
neprigyja...Tegul gyvena kaip 
gyveno. Savo kampe, kuriame 
glaudžiasi jau arti 40 metų. Ir 
iki Amerikos Lietuvoje toli 
toli. Na, išskyrus parlamen
tarus, biznierius ir kitokius 
sukčius. 

Birute Krasauskiene, IL 

mailto:biciulyste@aol.com
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SPALIO 4-OJI -
PASAULINĖ 

GYVŪNIJOS DIENA 

Gyvūni ja - nea t s i e j ama 
mūsų pasaul io dalis . D a r j i 
vad inama „fauna". Ar galite 
įsivaizduoti, vaikai , kiek gy
vūnų rūšių y ra pasaulyje? 

G y v ū n a i gyvena upėse , 
ežeruose, jūrose, miškuose, lau
kuose, džiunglėse, dykumose... 

Vieni j ų plėšrūs , kiti tai
kūs , vieni gyvūnai žoliaėdžiai, 
kiti mėsaėdžiai , vieni dažnai 
su t inkami , ki t i - labai reti ir 
egzotiški, saugomi į s ta tymų ir 
į t raukt i į raudonąją knygą. 
Visų jų , t u r b ū t , n e t ne iš 
va rd in tume . 

Svarbiaus ia reikia įsidė
mėti , kad visa tai yra gyvybė, 
kurią t u r i m e mokėti globoti ir 
saugoti! 

A R Ž I N O T E , V A I K A I ? 

Kodėl genys margas? 

Tverdamas paukščius, Die
vas išvirė visokių dažų ir pra
dėjo kiekvieną paukšt į a tski
r a spalva dažyti . Darbas j a u 
buvo ba ig tas , visi paukščiai 
nudažyt i , i r Dievas l ikusius 
dažus norėjo išpilti. Bet tuo 
metu a t s i r a d o genys, kur i s 
nežinia kodėl pasivėlino, ir 
prašė Dievą jį nudažyt i . Pa
gailo Dievui genio ir supylė 
an t jo v isus l ikusius dažus . 
Nuo tada genys ir liko margas. 

Kiek žmonių m i r š t a 
nuo gyvačių nuodų? 

Prieš 30 metų buvo su
ska ič iuota , kad k iekviena is 

meta i s pasaulyje nuo gyvačių 
nuodų mirdavo apie 30,000 
žmonių. Daugiausia Indijoje, 

po to Birmoje, Brazilijoje. 
Azijoje ir Afrikoje gyvačių 

mėsa y ra del ikatesas . Rytų 
šalyse ypač popul iarūs tokie 
valgiai : gyvatės sul t inys su 
pyragė l ia i s , į da ry t a gyva-
t iena, smauglio mušt in ia i a r 
ša l ta sūdyta gyvatės mėsa. 

Ar žinote, ka ip parduoda
ma Afrikos turguje smauglio 
m ė s a ? Pas i rodo , n e pagal 
svorį, o metra is ! 

Kokia rago galia? 

Raganosių, kur ie gyvena 
Afrikoje ir Azijoje, š iandien 
pasaulyje liko nedaug, vos ke

li šimtai. Taip atsi t iko todėl, 
kad seniau raganosiai buvo 
negailestingai medžiojami ir 
šaudomi. Mat žmonės tikėjo, 
jog šio gyvūno ragas yra ste
buklingas va i s t a s nuo visų 
ligų, kad milteliai, nugram
dyti nuo šio rago, yra s t iprus 
priešnuodis. 

Kinijos d a k t a r a i tok ius 
ragus brangino ka ip auksą. Ir 
šiandien Rytų šalyse j ie yra 
didžiai vert inami. Už didelį 
ragą mokama 1000 sva rų 
sterlingų. Taigi, pa rdavus šią 
brangenybę, gal ima nusipirk
ti net automobilį! 

Arši plėšrūnė 

Naujojoje Zelandijoje gy
vena papūga kea, kur i ūkinin
kams padaro daug žalos. Mat 
didžiausias tos papūgos ska
nės ta s - j a u n a s r i ebus 
ėriukas. Akivaizdu, tačiau ne
įtikėtina: nepata isoma plėšrū
ne kea 
tapo ta
da, kai 
p a s a u l i o 
u ž k a 
r iau to ja i 
a n g l a i 
a tvežė į 
šį kraštą 
avis. O 
juk anks
čiau ši 
p a p ū g a 
buvo tai
ki ir ra
mi vege
tarė , mi-
tus i tik 
v a i s i a i s 
ir r iešu
tais. 

NAKTIES GARSAI, 
KAS JUOS 

SKLEIDŽIA? 

K a r t a i s , ypa t inga i nakt į , 
g a l i m a n e t išsigąst i i šg i rdus 
ke i s tų garsų . Kokie ta i garsa i 
ir k a s j u o s skleidžia? 

Žinoki t , vaikai , k a d t ada , 
k a i s u t e m s t a , vabzdž ia i i r 
g y v ū n a i bendrau ja t a rpusavy
j e . J i e t a i daro ir dienos me tu , 
b e t m e s e s a m e p e r d a u g 
u ž s i ė m ę sustot i i r įs iklausyt i . 

Ž m o n ė s girdi ga r sus , n e 
a u k š t e s n i u s nei 20 kilohercų, 
be t š i k šnospa rn i a i skleidžia 
j u o s 100 a r ne t 200 kilohercų 
a u k š t u m u . 

V a r l ė s t u r i oro m a i š u s . 
I š l e i sdamos orą jos perleidžia 
j į p r o tą maišą ir g a u n a s i 
voka l in i s choras . 
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Vabzdžiai t u r i smulk ius 
sparnel ius . Kai j a i s labai įnir
t ingai plazda, sus idaro gar
sas . Kiekvienas vabzdys tur i 
t ik j a m būdingą garsą. 

Temperatūra 
pagal 

vabzdžius 

A r gali te pa
t ikėt i , kad tempe
r a t ū r ą gal ima nu
spė t i paga l t a i , 
ka ip svirpliai čir
pia. Ta i t iesa, nes 
svirpliai y ra šal-
t ak rau ja i ir jų kū
no t e m p e r a t ū r a 
ke ič ias i pr ik lau
s o m a i n u o oro 
t empera tū ros . 

Kai lauke šą
la, oro tempera tū
r a k ren t a , svirp
liai žymiai lėčiau 
mojuoja spa rne 

liais - nuo 10 iki 180 ka r tų 
per s ekundę ! J ie t a ip pat 
žymiau mažiau čirpia. 

Taigi formulė būtų tokia: 
Suskaičiuoti čirpimus per 

13 sekundžių, pridėti skaičių 
4 1 ir t u r i m e tempera tūros 
la ipsnius pagal Farengeitą! 

MAŽIEJI SKAITOVAI 
Paulius Jurkus , prozinin

kas , poetas, žurnalistas, gimė 
1916 m. Žemaičių Kalvarijoje. 

1950 m. persikėlė į JAV. 
Parašė trumposios prozos kū
rinius, kuriuose persikelia į 
legendų ir padavimų pasaulį. 
Vartodamas pasakos, sakmės, 
padavimo, legendos poetiką, 
autorius a tkur ia idealizuotą 
Vilniaus praeitį. Jo pasakoji
mai spalvingi, simboliniuose 
paveiksluose įkūnyta tautinio 
išlikimo idėja bei tautinio 
atbudimo laikai. 

Pirmieji gaidžiai (ištrauka) 
Seniai tai buvo, ne čia, ne 

Vilniuje, o Žemaitijoje, prie 
didelės girios. Buvo ruduo, ap
linkui kvepėjo spaliais ir mal
kom, o mažoj troboj degė ugnis 
virdama vakarienę. 

Tą palaimintą valandą, kai 
vakaras susitinka su diena, vir
tuvė sukviečia visus pasi
klausyti, kaip kunkuliuoja puo
dai , kati lai , kaip žarijos 
spragsi. Ten sėdi žmonės, tar
t u m sienų nedaloma dalis. 
Nejuda. Tokia ramybė vakaro 
valandoje. 

Languose t ruput į rausta 
dienos paskutinieji gaisai. Urnai 
sudunda. Toli, toli. Virtuvėje 
sėdėję susižvalgo lyg klausda
mi, kas tai? Stebi langus. 
Dundesys didėja. Joja kažkas. 
Baisia zovada ir tokia jėga, lyg 
perkūnas trenktų. 

Staiga nusižvengė žirgas, 
nuskardėjo per girią. Sustojo 
kojom draskydamas žemę. Prie 
girios apsisuko, atsigręžė ir vėl 
nulėkė baisiu trenksmu. 

Trobelės žmonės išbėgo į 
kiemą. Žvelgė į tą šalį, kur nu
jojo raitelis. Rodos, dar plevė
suoja jo apsiaustas raudonas... 

Linkiu įdomaus skaitymo. 
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KAIP KALBA? 

Varnos kvarkia, 
Varlės kurkia, 
Balandžiai burkuoja; 
Katės kniaukia; 
Vilkai kaukia, 
O jaučiai mauroja. 

Pelės cypia, 
Pempės klykia, 
Vyturiai čirena; 
Suneš loja, 
Žiogai groja, 
Žąsinai gagena. 

Viktoras Šimaitis 

************************************ 

SPALIS 

UŽDUOTIS GYVŪNU MYLĖTOJAMS 

Visi žinome, kad žmonės kalba. Tačiau be žmogaus kalbos 
gamtoje egzistuoja daugybė kitų garsų. Aplinkui cypauja, tuk
sena, šnara , t r auk ia l inksmą giesmelę. Šnabždasi medžiai, krū
mai ir gėlės. Kalbasi paukščiai ir žvėrys. Tik reikia mokėti visa 
ta i išgirsti . 

Sujunkite gyvūną su jo garsu: 

ARKLYS 
ŠUO 
VIŠTA 
KATĖ 
GAIDYS 
GYVATĖ 
LIŪTAS 
VILKAS 
BALANDIS 
PARŠIUKAS 
PELĖDA 
AVIS 

BLIAUNA 
ŪBAUJA 
KUDAKUOJA 
ŽVIEGIA 
STAUGIA 
LOJA 
ŽVENGIA 
KNIAUKIA 
GIEDA 
ŠNYPŠČIA 
MAUROJA 
BURKUOJA 

PASIJUOKIME!!! 

M a m y t e , paža i sk ime cir
ką. Aš būs iu gerasis d r a m b 
lys, o t u - publika, kur i šer ia 
d r a m b l į sa ldumynais . 

- Sakyk, Domuk, ko gan
d ra i ruden į sk renda į pietus? 

- P ie tų k r a š tų žmonės irgi 
nor i t u r ė t i vaikų, - a t s a k o 
D o m u k a s . 

- Pe t r iuk , - k laus ia moky
to jas , - koks keturkojis y r a 
g e r i a u s i a s žmogaus d raugas? 

— Lova, pone mokytojau. 
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Spal io mėnes io v a r d a s 
sunkiau s u p r a n t a m a s , nuto
lus iems nuo žemės ūkio 
darbų , todėl p a a i š k i n t i n a s 
plačiau. 

Be rugių lietuvio ūkininko 
labai sva rbus kul tūr in is au
galas buvo linai. Iš linų ga
m i n d a v o įvai r ius a u d i n i u s . 
L ie tuvos l inai buvo geros 
kokybės, juos eksportuodavo į 
tol imas užsienio šalis. 

Spalio mėnesio vardas su
sijęs su linų pluošto paruo
šimu, nes šis procesas kaip t ik 
vykdavo rudenį. Pluoštas , iš 
kurio daromi lininiai siūlai , 
y ra lino augalo stiebelio vidu
je . Stiebelis padengtas gana 
k ie ta , p a n a š i a į smilgos 
š iaudą, medž iaga . Nor in t 
iš imti p luoš tą iš s t iebel io , 
reikia jį sulaužyt i . Tada kieto
sios d a l y s n u b y r a . N u t r u 
pėjusios lino stiebelio dalys 
vad inamos spaliais. Manoma, 
kad nuo šio žodžio pavadini
mo, k i l d i n a m a s ir spal io 
mėnesio va rdas . 

VAIKAI IR 
KOMPIUTERIS 

Kompiuteris vaiko psichi
kai tur i labai didelę įtaką. 
Kasdien valandomis kompiu
ter inius žaidimus žaidžiantys 
vaikai pasikeičia - t iek psi
chologiniu, t iek fiziologiniu 
požiūriu (skauda galvą, grei
tai pavargs ta) . 

Tačiau neleisti vaiko prie 
kompiuter io irgi nereikia. 

Išmokykite vaiką teisin
gai sėdėti prie kompiuterio, 
išlaikyti reikiamą a t s tumą iki 
ekrano (per ištiestą ranką), 
kad kuo mažiau bū tų žaloja
mas s tuburas ir akys. 

N e p a m i r š k i t e , kad vai
kams greitai viskas nusibosta, ir 
pernelyg didelį susidomėjimą 
p i rmomis d ienomis , grei ta i 
gali pakeisti „atšalimas''. 6-8 me
tų va ikams prie kompiuterio 
reikėtų leisti išbūti ne ilgiau 
kaip 15 minučių per dieną. 

Labai svarbu par ink t i vai
kui t i nkamas programas . Pra
dėti reikėtų nuo žaidimų, ge
riau tokių, kur ie va ikus kar tu 
ir lavina, suteikia žinių. 

AR ŽINOTE, KAD... 

Pyragėliai (kukiai , „coo-
kies") negali plat inti virusų, 
siųsti jūsų asmeninius doku
mentus ar atlikti ki tus kenks
mingus ve ik smus , nors j ų 
pagalba gali bū t i pažeistos 
jūsų privatumo teisės. 

*** 
1 baitą sudaro 8 bitai. 

Fa i l a i , ku r iuos i š t r i n a t e 
n ė r a visiškai pasalinami. Juos 
į m a n o m a a ts ta ty t i n e t jei j ū s 
v i s i š k a i p e r r a š y t u m ė t e j u o s 
ke l i s ka r tus . . . 

P i r m a s i s k ie tas i s d i skas 
b u v o Apple firmos ir jo t a lpa 
buvo 5 Mb. 

LEMONTO 
MAIRONIO 

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA 

Vaikai rašo tema: „Kai aš 
buvau Lietuvoje..." 

Kai aš buvau Lietuvoje, 
lankiaus i Vilniuje, Kaune ir 
Klaipėdoje. Aš žaidžiau krep
šinį. Mačiau Trakų ir Gedi
mino pi l is . Mač iau Kryžių 
ka lną . P r i e Balt i jos jū ros 
r a d a u d a u g g in ta ro . Labai 
noriu dar ka r t ą ten nuvykti . 

Aleksandras Strikas, 8 ki. 

Kada aš buvau Lietuvoje, 
aš daugiaus ia i laiko praleidau 
Telšiuose. Ten gyvena mano 
seneliai ir mano pusbroliai. 
Mano seneliai tur i ūkį Tel
šiuose su d a u g karvių. Dar 
buvau pažiūrėt i Kryžių kalno, 
o mano šeima padėjo rožan
čių. Lietuvoje da r buvau prie 
jūros Palangoje. Ėjome mau
dytis, tačiau vanduo buvo šal
tas . Kitą ka r t ą norėčiau da r 
daugiau pamaty t i . 

Gediminas Gaidamavičius, 8 kl. 

Kai aš buvau Lietuvoje, 
žygiavau gretose su Amerikos 
lietuviais nuo Katedros aikš
tės iki Vingio parko. Kai ėjo
me pro minias žmonių, j ie ma
tė Amerikos vėliavą ir šaukė 
„Valio Amerikos lietuviams!" 
ir „Sveikiname, čia jūsų tikri 
namai!" . D a r n iekada savo 
gyvenime nes i jaučiau toks 
la imingas, b ū d a m a s lietuviu. 

Linas Aleksitmas, 10 kl. 

Kai nuvykęs į Lietuvą 
ėjau ga tvėmis , a t s imin iau 
va izdus , m a t y t u s nuo t r au 
kose. Pagal iau aš pa t s viską 
p a m a č i a u . D a b a r s u p r a n t u 
kodėl visi nori grįžti atgal. I r 
aš noriu grįžti. 

Julius Kasniūnas. 10 kl. 

LAIŠKŲ SKYRELIS 
LIETUVOS VAIKAI 

NORI SUSIRAŠINĖTI! 

Mano vardas Meida. Man 
15 metų, gyvenu Lietuvoje, 
K a u n e . Norėčiau, kad man 
parašy tų jaunimas iš Ame
rikos. Man patinka klausyt is 
muzikos ir šokti. Mėgstu būti 
su d rauga is . Norėčiau su
žinoti apie tą miestą, ku r i ame 
gyvenate jūs . Parašykite apie 
save. Mano adresas: 

Meida Skirpstunaitė 
Kazlų/Sintautų g. 6 - 1 
LT - 3018, Kaunas 
Lietuva 

„DRAUGUT 

Draugystė - tai 
brangiausias žodis, 
Širdim, ne lūpom jį tari. 
Todėl toks vienišas atrodai, 
Kai tikro draugo neturi. 

Meida 
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Meida Skirpstunaitė, Lietuva. 
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AMŽINAM POILSIUI 
PRIGLAUDŽIA GIMTOJI ŽEMĖ 

Birželio 29 dieną Suval
kijos lygumų kraštas 
priglaudė dar vieną 

dukrą — Joaną Abramikaite-
Vaičiulaitienę sugrįžusią am
žinam poilsiui iš tolimosios 
gyvenimo kelionės. Ji mirė šių 
metų balandžio 7 dieną Va
šingtone ir urną su jos pele
nais į Lietuvą atlydėjo dukros 
Danutė, Joana bei Aldona su 
vyru Danieliumi, vaikaičiai 
Antanas-Jus t inas , Julytė, 
Kristina, Valentina, Tomas, 
Katerina. 

Joana ir Antanas Vaičiu
laičiai daugiau nei 50 metų 
praleido Amerikoje, abu buvo 
iškilūs ir populiarūs kultūros 
ir visuomenės veikėjai. Juos 
nuolat supo daugybė draugų, 
todėl išlydėti į paskutinę 
kelionę ir atiduoti paskutinę 
pagarbą Joanai susirinko 
gausus draugų būrys iš viso 
pasaulio. Laidotuvėse dalyva
vo Aleksandra ir Juozas Ka
zickai, Teresė ir Algimantas 
Landsbergiai, Gražina Kra-
mer, Elena Bradūnaitė, Aliutė 
L a n d s b e r g y t ė - K a r a z i j i e n ė , 
Juozas Kojelis, Joanos „Auš
ros" mergaičių gimnazijos lai
kų draugės, kiti draugai bei 
artimieji. Specialiai iš Ro
mos atskrido Daniela Lozo
raitienė. Atsisveikinti su Joa
na atvyko ir Lietuvos rašytojai 
J ū r a t ė Sprindytė, Vytautas 
Mart inkus , Juozas Aputis, 
Danielius Mušinskas, Petras 
Dirgėla. 

Vilkaviškio katedroje 
šventąsias Mišias aukojo ku
nigai Antanas Lapė bei Vai
dotas Labašauskas. Po šven
tųjų Mišių liūdna procesija 
patraukė Vilkaviškio kapinai

č i ų link. Skambant Vilka
viškio katedros choro gies
mėms, kunigas V. Laba
šauskas atliko laidojimo apei
gas ir pašventino architekto 
Algimanto Mikėno suprojek
tuotą paminklą. Jo sukūrimu 
ir pastatymu iki paskutinės 
savo gyvenimo valandos rūpi
nosi pati velionė. Kapinaitėse 
kalbėję jos draugai bei 
artimieji: sūnėnas dailininkas 
Eugenijus Survila, Vilija 
Abramikienė, Aliutė Lands
bergytė-Karazijienė pasidali
no gražiais prisiminimais apie 
Joaną. Vilkaviškio savivaldy
bės atstovas priminė dviejų 
iškilių žmonių — Antano ir 
Joanos Vaičiulaičių — reikš
mę Vilkaviškio kraštui . 
Aktorius Pet ras Venslovas 
perskaitė Joanai skirtą Anta
no Vaičiulaičio eilėraštį 
„Pieva". 

Vilkaviškio kavinėje buvo 
surengtos gedulingos vaišės. 

Prieš išvykdamos į Kauną 
Joanos Vaičiulaitienės dukros 
bei jų atžalos leidosi į Didžiuo
sius Šelvius — Antano Vai
čiulaičio tėviškę, kur jų laukė 
vienintelė iš giminės likusi 
gyva teta Elena Vaičiulaitytė. 
Senajame kieme sodriai žalia
vo ir liūdnai ošė šimtametis 

ąžuolas, menąs Antano 
Vaičiulaičio gimimą, vaikystę, 
jaunystę. Čia pat, po klėties 
stogu, gausybę lizdų susuku
sios kregždės, kaip ir galiūnas 
ąžuolas, visada pasveikindavo 
grįžtančius šeimininkus, džiu
giai pasitikdavo atvykstančią 
į Lietuvą Joaną... Deja, Joana 
jau nepravers senosios trobos 
girgždančių durų, nepasisvei
kins su kregždėmis ir ąžuolu... 

J i rado amžiną ramybę ir 
prieglobstį savo vyro, rašytojo 
Antano Vaičiulaičio, artumoje. 

Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje 

Ilgoka mašinų virtinė pa
judėjo Kauno link, į Maironio 
lietuvių literatūros muziejų. 
Čia turėjo vykti vakaras, skir
tas Joanai ir Antanui Vaičiu-
laičiams, dukros buvo pasi
ryžusios įteikti penktąją 
Antano Vaičiulaičio premiją, 
skiriamą už geriausią novelę, 
atspausdintą „Metų" žurnale. 

Svečiai, atvykę į Maironio 
namus, neskubėdami apžiūrė
jo kilnojamuose stenduose 
įrengtą parodą apie Joanos 
Abramikaitės-Vaičiulaitienės 
nueitą gyvenimo kelią (autorė 
V. Paplauskienė). Šviesi ir 
erdvi muziejaus salė, skirta 
išeivijos rašytojams, buvo sau
sakimša, vos sutalpino kau
niečius bei atvykusius svečius, 
susirinkusius pagerbti dviejų 
iškilių žmonių atminimo. 

Vakarą pradėjo smuiki
ninkė Ilona Klusaitė griežda
ma Joanos mėgstamus kūri
nius. Muziejaus direktorė 
Aldona Ruseckaitė pasveikino 
susirinkusius, pristatė Vaičiu
laičių dukrąąjafi artimuosius. 
Ji pakvietė tris dukras pasi
dalinti prisiminimais. Danutė 
Vaičiulaitytė papasakojo Ma
mos biografiją, Joana — per
skaitė Tėvo eilėraštį, skirtą 
Motinai, o Aldona — mamos 
mėgiamą eilėraštį „Emigran
tas". Dukros su meile ir dė
kingumu kalbėjo apie savo ge
rąją mamą. Šiltais ir jautriais 
prisiminimais apie Joaną, 
arba, kaip ją švelniai vadino, 
„Jonę", pasidalino profesorius 
Vytautas Landsbergis. Mat, 
Joana, tuomet dar Abrami-
kaitė, artimai draugavo su jo 
seserimi, buvo dažnas svečias 
Landsbergių šeimoje, lanky
davosi Kačerginėje. Profeso
rius prisiminė ir daug vėlesnį 
bendravimą su Antanu ir Joa
na Vaičiulaičiais jam lankan
tis Vašingtone. 

Šio straipsnio autorė per
skaitė pranešimą apie Joanos 
asmenybės pagrindinius bruo
žus (tekstas bus pateiktas 
žemiau). 

Antroji vakaro dalis buvo 
skirta Antano Vaičiulaičio 
premijai įteikti. Šią premiją 
1995 metais sumanė įsteigti 
profesorius Albertas Zalato
rius kartu su Joana Vaičiulai

tiene, kuri tapo mecenate. 
Vaičiulaičio premija buvo 
įteikiama kas dveji metai už 
geriausią novelę, atspausdin
tą „Metų" žurnale. Jos laure
atais buvo Romualdas Gra
nauskas, Juozas Aputis, Ri
mantas Šavelis, Renata Šere-
lytė. Keturias premijas pati 
Joana įteikė asmeniškai. 
Penktąją teko įteikti Vaičiu
laičių dukroms Danutei, 
Joanai bei Aldonai. Vaičiu
laičio premijos komisijos pir
mininkas rašytojas Vytautas 
Martinkus paskelbė laureatą. 
Juo tapo rašytojas Petras 
Dirgėla, premija jam skirta už 
apysaką „Arklių šventėj", 
paskelbtą 2002 metų žurnalo 
8-9 numeryje. Petras Dirgėla 
padėkojo už garbingą ir svarų 
jo kūrybos įvertinimą, apgai
lestavo, kad turi priimti pre
miją tokiomis liūdnomis ap
linkybėmis. 

Joanos ir Antano Vaičiu
laičių atminimo vakaro pa
skutinioji dalis vyko Maironio 
muziejaus „Angelų" rūsyje. 
Čia Vaičiulaičių šeima su
rengė gražias ir dosnias vai
šes, į kurias pakvietė visus 
susirinkusius. Atvykęs iš Pa
langos kunigas Sigitas Žilys, 
taręs šiltus žodžius, palaimi
no gausų stalą. -

Maironio muziejuje birželio 29 d. vykusiose iškilmėse (iš kairės): Katarina 
S lav ika i t ė , J o a n a Vaič iu la i ty tė -S lav ikas , Tomas DeBold, Virginija 
Pap lausk ienė 

Antano Vaičiulaičio premijos lau
reatas Pe t ras Dirgėla. 

Jos gyvenimas mums buvo ir 
bus gražia švente 

(pranešimas) 

Joanos Abramikaitės-Vai
čiulaitienės kelias į Anapus 
Vašingtone buvo nuklotas ja
poniškų vyšnių žiedais. Čia, 
Lietuvoje, jazminų ir liepų 
vaiskiu žydėjimu. Atsisvei
kindama gamta dovanojo 
gražiausius žiedus. 

Joana buvo neeilinė as
menybė. Visą gyvenimą ją su
po ir lydėjo grožis. Iš pri
gimties meno žmogus, ji augo 
ir brendo dvasingoje aplinko
je. Nepriklausomos Lietuvos 
sostinė buvo dosni jai savo 
grožio ir gėrio pasauliais. Mo
kėsi „Aušros" mergaičių gim
nazijoje, daug laiko praleisda
vo Kačerginėje ar Kaune 
Landsbergių šeimoje, su 
kurių dukra draugavo. Jos 
buvo nepaprastai artimos ir 
atsidavusios viena kitai. Abi 
lankydavo teatrą, koncertus, 
dalyvaudavo literatūriniuose 
disputuose pas profesorių 
Juozą Brazaitį. 1948 metais, 
Freiburge. Landsbergytė įra
šė į Joanos atsiminimų 
knygelę: ,Jr viena kitai mes 
visuomet liksim mūsų gražios 
jaunystės aidas". Jų graži 
draugystė tęsėsi iki pat 
Joanos mirties... 

Joana šiltai prisimena ne
priklausomos Lietuvos laikus: 
„Štai čia vyko mano augimas, 
brendimas, išėjus iš šeimos į 
bendruomenę, į tautą. Mus 
'aušnokes', mokė, įsąmonino, 
kad esam senos garbingos 
tautos vaikai, kad mūsų 'kova 
ir ginimas' Lietuvos laisvės 
yra mokytis ir mokytis pažin
ti savo tautos istoriją, kultūrą 
bei ypatingai mokytis iš kitų, 
pranašesnių: siekti gėrio, to
bulėti. Augti ir būti sau 
žmogumi ir lietuviu. Vasario 

16-sios minėjimai buvo iš
kilmingi, visų mūsų laukiami. 
Su pagarba minimi Atgimimo 
tėvai, pasirašę Vilniuje Ne
priklausomybės Aktą [...), su 
nuolankumu minimas varg
dienis žemdirbys, išlaikęs 
tautybę, meilę savo žemei per 
visas. priespaudas, karys-sa-
vanoris. Na, ir deklamuo-
davom daug gražių ir patrio
tinių eilėraščių, skambėjo 
Čiurlionio preliudai, fugos, 
sonatos..." 

1944 metais Joanai teko 
palikti tėvynę ir pasirinkti 
nežinią. Priverstinė tremtis 
neatėmė tikėjimo sugrįžti į 
Lietuvą. Innsbrucke, Freibur
ge studijuoja universitetuose, 
dalyvauja ateitininkų, skautų 
gyvenime. Skautų organizaci
jai ji priklausė nuo jaunų 
dienų ir obalsis: „Dievui, 
Tėvynei ir artimui" jai nebuvo 
tušti žodžiai. Ji prisimena: 
„Čia būrėmės krūvon, ren
gėm Vasario 16-tos minėji
mus, ir Prancūzų okupacinei 
valdžiai dalyvaujant, nuolat 
priminėm Lietuvos neteisėtą 
užgrobimą. Nuo pat atsiradi
mo Amerikoje mano vyrui, 
man ir mano vaikams ši šven
tė — Vasario 16-oji — yra 
viena brangiausių. Šeimoje, 
mokyklos suole, universitete, 
bendruomenėj puoselėta mei
lė savo kraštui padėjo išlikti 
lietuviu ir dirbti dėl Lietuvos." 

Joaną visą gyvenimą supo 
daugybė draugų. Ji lyg mag
netas traukdavo žmones prie 
savęs. Jos Freiburgo atmini
mo knygelėje prirašyta daug 
gražių ir prasmingų palin
kėjimų. Štai ką įrašęs jos 
draugas Adomas: „Kai galvoju 
apie tave, galvoju su pavydu, 
pavydėdamas to gražaus gy
venimo, kuriuo Jone, gyveni 
mūsų atminime ir mintyse, 
nes aš tikiu, kad kiekvienas 
gyvenimas tarp žmonių yra 
kova už galimai gražesnį 
prisiminimą (atsimenantįkad 
viskas praeina). Ir štai liodėl 
aš ir tikiu, kad kiekvienas iš 
mūsų gali pavydėti Jonei, [...] 
kurios buvimą tarp mūsų mes 
minėsime kaip šventę. Ir tai 
sakydamas aš žinau, kad tai 
per kuklūs žodžiai. Bet juk 
žodžiai visuomet yra tik 
mažas atspindis minties. Ir 
gali tikėti, Jone, kad Tave 
minėti yra ir bus gražiausia 
mūsų mintis." 

1949 metais, atvykusi į 
Ameriką, ištekėjo už rašytojo 
Antano Vaičiulaičio ir pašven
tė savo gyvenimą šeimai. Visą 
dėmesį skyrė vyro, rašytojo 
Antano Vaičiulaičio kūrybai ir 
jo darbams; rūpestingai augi
no 3 dukras, tvarkė buitį, 
namus. Ji stengėsi apsaugoti 
savo kūrybingąjį žmogų nuo 
kasdieninių rūpesčių. 

1948 metais Antanas Vai
čiulaitis rašė Joanai: „Tu atė
jai ir atnešei ko man trūko — 
savą. brangų žmogų. Pane
munės pušynų kvapą ir tą 
šventą lietuviško grumsto 
trupinėlį. Tu dabar sykiu su 
manim žiūrėsi, ar tolybėj 
nepasiilgės Nemuno vilnys, 
Vilniaus bokštai ir tėvų na
mas. Sykiu žiūrėsim, gyven
sim viena viltim ir vienu grį
žimu. Kaip man gera. kad Tu 
atvykai į mano nykumą. Nūn 

Antano Vaičiulaičio l i teratūrinės premijos Maironio muziejuje Kaune pristatymas. Iš kairės: Aldona DeBold, 
Joana Vaičiulaitytė-Slavikas, Vytautas Martinkus, Danutė Nourse. 

žinau, kad mano dienos yra 
patvarios ir pilnos, ir kad Tu 
esi mano brangus rūpestėlis". 

Jų dviejų gyvenimas buvo 
skaidrus ir šviesus. Drauge jie 
pragyveno 44 metus. Pirmasis 
į Lietuvą amžinam poilsiui 
sugrįžo Antanas. Jo ištikima 
draugė pasirūpino, kad jis 
saugiai pasiektų savo amži
nuosius namus ir atsigultų 
šalia tėvų Suvalkijos žemėje. 
Atvykusi į Lietuvą ji atidžiai 
žvalgėsi ir tyrinėjo, kam gi 
galėtų patikėti savo bran
giausią turtą — vyro literatū
rinį archyvinį palikimą; ieško
jo patikimų, sąžiningų ir rū
pestingų rankų, į kurias 
galėtų perduoti šias relikvi
jas. 2000 metais jos atkaklaus 
rūpesčio dėka Maironio 
Lietuvių literatūros muzie
jaus fondus pasiekė Antano 
Vaičiulaičio kūrybinis paliki
mas, kurį sudaro daugiau nei 
8 tūkstančiai eksponatų. 
Joana pasirinko Maironio 
namus, nes jautė ir tikėjo ge
rąja šių namų aura. Taip pat 
Joana Vaičiulaitienė pasirū-
pino, kad Vilkaviškio krašto 
muziejus ir Vilkaviškio ffib-
lioteka gautų Antano Vaičiu
laičio archyvinio palikimo dalį. 

Prieš kelerius metus 
mūsų muziejuje buvo sureng
ta paroda, skirta Antano 
Vaičiulaičio 95-sioms gimimo 
metinėms. Joana džiaugėsi 
eksponuojama medžiaga, 
džiaugėsi tuo, kad muziejuje 
jos vyro archyvas tvarkomas 
ir tyrinėjamas. Ji svajojo iš
leisti archyvinių dokumentų 
leidinį, parengtą monografi-
jiniu principu ir skirtą Antano 
Vaičiulaičio gyvenimui ir kū
rybai apžvelgti. Aleksandra ir 
Juozas Kazickai skyrė 5 tūks
tančius dolerių tokiam lei
diniui paruošti. Mes. muzie
jininkai, šių namų darbuoto
jai, turėtume neapvilti jos 
pasitikėjimo. 

Virginija Paplauskienė 

{steigtas Joanos Vaičiulai
tienės a tminimo fondas, skirtas 
Maironio lietuvių li teratūros mu
ziejui Kaune. Muziejus saugo ir 
rūpinasi Antano Vaičiulaičio ar
chyvu, tikisi išleisti j a m skirtą 
archyvinį dokumentinį leidinį. 
Norinčius aukoti — prašome rašyti 
čekius ir siųsti a u k a s : „Joana 
Vaičiulaitis Memorial Fund", c/o 
Aldona DeBold. 17812 Ovenvood 
Dr.. Olnev. M D 20832. 

PRISIVILIOJOME FORTŪNĄ 
Pastarąsias tris savaites 

žmogus, būdamas Lietuvoje ir 
nesidomintis krepšiniu būtų 
likęs nesuprastas. Visi — di
deli ir maži, vyrai ir moterys, 
aukšti valdžios pareigūnai, 
verslo žmonės bei gatvės kios
kelių prekiautojai — rado ben
drą kalbą: Lietuvos krepšinio 
komandos sėkmė Europos 
čempionate Švedijoje. Išlei
džiant būta daug spėlionių bei 
prognozių, bet, manau, ne
daug kas tikėjo grupės ŽAS 
Lietuvos rinktinei sukurtos 
dainos „Mes laimėsim" opti
mizmu, kuris, pasirodė, buvo 
visai neperdėtas. 

Švedijoje lietuviai turėjo 
viską: iš visos šalies suplūdu-
sius ir be galo savo krep
šininkais tikinčius, apie ketu
ris tūkstančius sirgalių, iš 
Alytaus atkeliavusį ir pagrin
dinėje čempionato salėje išklo
tą parketą, buvusio prezidento 
Valdo Adamkaus palaikymą 
ir, svarbiausia — savo fantas
tišką krepšinį. Visa Europa 
buvo priversta nusilenkti vie
ningam ir beveik tobulam ko
mandiniam Lietuvos rinkti
nės, vadovaujamos Antano 
Sireikos, žaidimui. 

93-84 — atrodo stebuklus 
galintis rezultatas, kuris aki
mirksniu suvienijo tautą, pa
darė mus paslaugius ir malo
nius, nustelbė korupcijos, 
skandalų lavinas ir dar kartą 
įrodė, ne tik pasauliui, bet, 
svarbiausia, mums patiems, 
kokie galime būti stiprūs ir 
vieningi. Europos čempionai 
visai Lietuvai padovanojo be
miegę naktį, kurios metu pri
pildyta buvo ne tik Katedros 
aikštė, bet visuose miestuose 
ir miesteliuose žmonės ėjo į 
gatves, vieni kitus sveikino, 
bučiavo ir kartojo „Mes lai
mėjom". 

Tai buvo vaizdas, kuris 
man daug kuo priminė nepri
klausomybės laikus ir tuo 
metu išgyventą pergalės eu
foriją. To neįmanoma perteik
ti ir paaiškinti nepabuvojus 
toje minioje, kartu t raukiant 
„Ant kalno mūrai", rankose 
aukštai iškėlus trispalvę ir 
visa širdimi jaučiant , kad 
dabar mums atviros visos 
pasaulio durys! Kaip pergalė 
išpranašautoje ZAS dainoje iš 
tiesų „Prisiviliot mes galime 
Fortūną". 

Ieva Vozbutaitė 

PAGYVĖJIMAS LIETUVOS ŽEMES ŪKIO 
BENDROVĖSE 

Vytautas Landsbergis dalinosi j aunys tes prisiminimais apie Joaną 
Abramikaitę- Vaičiulaitienę 

Žemės ūkis, ilgai laikytas 
akmeniu po tikrų verslininkų 
kaklu, ima atsigauti. Rinkoje 
prasidėjo žemės ūkio bendro
vių įsigijimo procesas. Kai ku
rie verslininkai ir bendrovės 
ėmė pirkti smulkiųjų žemės 
ūkio bendrovių savininkų 
pajus — žemės ūkio bendrovių 
akcijas. 

Daugėja pranešimų, kad 
verslininkai, kurie iki šiol 
daugiausia domėjosi žemės 
supirkimu ar prekyba žemės 
ūkio produkcija, ėmė inves
tuoti pinigus į žemės ūkio 
bendroves. Štai įmonė „Agro-
valdymo grupė" skelbiasi, kad 
pasiryžusi perimti 15 žemės 
ūkio bendrovių valdymą. Šiam 
tikslui numatoma skirti ne 
mažiau, kaip 50 mln. litų. Iki 
šiol apie tokias investicijas 
kaimo verslininkai galėjo tik 
pasvajoti. 

„Agrovaldymo grupės" 
vykdantysis direktorius Auš
rys Labinąs sako, kad siekia
ma sukurti galingą ūkinį 
vienetą. Anot Labino, didelei 
struktūrai būtų daug lengviau 
bendraut tiek su tiekėjais, tiek 
su produkcijos pirkėjais. 

A. Labinąs: 
— Aš manau, jog tendenci

ja yra atsiradus dėl to, kad 
mes jau beveik esam Europos 
Sąjungoje ir atsiveria naujos 
galimybės žemės ūkyje (...) Vis 
tik yra rinka, nusprendėme, 
kad reikia ten investuoti. Mus 
domina ne viena bendrovė, o 
keletas. Mes norim sukurti 
stambų holdingą, tokį, (...), 
kad priklausytų apie 15—ka 
bendrovių ir vienose rankose 
valdytume ją. Ir pritaikius 
modernų valdymą, pritaikius 
tam tikras papildomas lėšas, 

galima uždirbti dar didesių 
pelnų. Ir, sakykim, jeigu 15— 
ka bendrovių, pvz., kad ir tas 
pats trąšų užpirkimas vyks ne 
vienai bendrovei, o 15-kai 
bendrovių, tai čia ir atsiranda 
ekonominiai svertai, kuriais 
galima tikėtis didesnių pelnų. 

Minėta įmonė nėra vienin
telė, kuri ėmė supirkinėti iš 
žemės ūkio bendrovių paji
ninkų jų nuosavybės teises. 
Štai Šakių raj. Lukšių bend
rovė įsigijo Panevėžyje įregis
truotą įmonę „Linas ir viza", 
tačiau jos planai plėtoti že
mės ūkio verslą vert inami 
nevienareikšmiškai. Lukšių 
seniūnas Vidas Cikana ap
gailestauja, kad bendrovę val
dys ne vietos žmonės, o vers
lininkai iš miesto: 

— Kodėl mus šiandien turi 
nupirkti kažkokie panevėžie
čiai, kodėl mes patys negalime 
ekonomiškai tvarkytis savo 
valstybėje. Savoj valstybėj 
vieni kitus pardavinėja. Man 
tai šitas procesas labai skau
dus. Dirbom visi lyg tai petys 
į petį ir staiga seniūnas jau 
lyg ir „tu čia nieko nesupran
ti, mes čia taip darom", ir lyg 
taip parodė, kad per naktį 
galima parduot bendrovę. 
Net nuomos iš bendrovės ne-
ėmėm, kad kuo geriau sektųsi 
viskas, kad būtų gražus po
žiūris į viską. Bendras toks 
sutarimas, bet kai mano pa
statuose atvažiavo iš Pane
vėžio šeši ar septyni apsaugos 
vyrai, ir aš jau už durų stoviu. 

Be to, supirkinėti bendro
vių pajus yra gan paprasta — 
aiški tik jų nominali vertė, ta
čiau smulkūs pajininkai, ku
rie dažnai yra pagyvenę 
žmones, Nukelta į 7 pel. 



Lietuvos ir Italijos prezidentų pokalbyje — Lietuvos turto klausimas 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

Italijos ir Lietuvos vadovai 
taip pat sutarė , kad ES konsti
tucija tu r i būti s u k u r t a ant 
tvirtų krikščioniškų pagrindų. 

Po susitikimo buvo paskelb
ta , kad art imiausiu metu bus iš
spręsta Lietuvos prieškario am
basados pastato Romoje, kuria
me dabar įsikūrę Rusijos diplo
matai , problema. 

Lietuvos diplomatai prieš 
porą savaičių pranešė, kad Ita
lija iš esmės neprieštarauja siū
lymui įsisenėjusią Lietuvos am
basados Romoje problemą 
spręsti kompensacijos keliu. 

Lietuva pastatą ambasadai 
Romoje įsigijo ketvirtajame pra
ėjusio amžiaus dešimtmetyje, 
tačiau spėjo sumokėti tik 46.6 
proc. jo tuometinės vertės. 

Italija prieš Antrąjį pasau
linį karą iškraustė nepriklau
somybę praradusios Lietuvos 
diplomatus. Pokarį ambasados 
pasta tas atiteko Sovietų Sąjun
gai, dabar jame yra įsikūrusi 
Rusijos diplomatinė atstovybė. 

Prancūzija nusprendė išmo
kėti Lietuvai 12 mln. litų kom
pensaciją už prieškarį turėtą 
ambasadą. 

Lietuviai sunerimo dėl Baltarusijos ketinimų užtvenkti Nemuną 
A t k e l t a i š 1 ps l . 

„Aš gavau Baltarusijos mi
nistro atsakymą, kad yra tokie 
planai, bet yra visokių abejonių. 
Kol kas dar vyksta diskusija", 
sakė Lietuvos aplinkos minist
ras Arūnas Kundrotas. 

Teigiama, kad projektui jau 

p r i t a rė Baltarusijos Gamtos 
išteklių ir aplinkos apsaugos 
ministerijos pareigūnai, todėl 
statybos numatomos netrukus. 
Projektą vykdančios bendrovės 
atstovai teigė, kad elektrinės 
darbai bus pradėti kitąmet. 

Lietuvos valdininkai nesiti

ki, jog Baltarusija nusileis ir 
atsisakys savo planų. 

Kadangi jėgainė kasmet pa
gamintų apie 90 mln. kilovatva
landžių labai pigios energijos, 
tai baltarusiams leistų atsisa
kyti dalies dujų bei mazuto im
porto iš Rusijos. 

R. Ozolo partija: Izraelio parlamento vadovas — „persona non grata" 
buvusios Lietuvos Centro sąjun
gos narių, nepritarusių centris
tų jungimuisi su liberalais ir 
moderniaisiais krikščionimis 
demokratais. 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
R. Rivlin praėjusią savaitę 

sukėlė daug diskusijų, pareiš
kęs, kad žydų turto grąžinimo 
k laus imas neišbraukiamas iš 

Lietuvos ir Izraelio santykių 
darbotvarkės. 

Nacionalinė centro partija 
įsikūrė šių metų birželio 1 die
ną. Part i jon susibūrė dalis 

Premjeras skatina vals tybinių įmonių vadovus remti sportą 

Jmonių vadovai pažadėjo ir Trečiadienį prezidentas Ro-A t k e l t a i š 1 ps l . 
Pinigai turėtų būti pervesti 

į Lietuvos olimpinį fondą, o Lie
tuvos taut inio olimpinio komite
to prezidentas Artūras Poviliū
nas garantavo lėšų skirstymo 
skaidrumą. 

Konservatorė kal t inama valstybės paslapties išdavimu 

ateityje remti sportininkus. 
Kitais metais vyksiančiose 

28-ose vasaros olimpinėse žai
dynėse Atėnuose (Graikija) pla
nuoja dalyvauti nemažai Lietu
vos sportininkų. 

landas Paksas taip pat ragino 
parengti ilgalaikę strategiją 
aukštam Lietuvos krepšinio ly
giui palaikyti ir šios strategijos 
įgyvendinimui numatyti finan
savimą. 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
, ,Esame pasipiktinę kaltini

mais politikei, kuri, atsakingai 
reaguodama į sprendimus, ga
linčius sukelti grėsmę Lietuvos 
nacionaliniam saugumui, infor
mavo frakcijos narius tik apie 
tai , kad tokia pažyma egzistuo
ja, kad Seimo Nacionalinio sau
gumo komitetas du mėnesius 
šios pažymos nesvarsto, o vy

riausybė ruošiasi pasirašyti su
sitarimą su Rusija dėl '2K pro
jekto", rašoma ketvirtadienį pa
skelbtame konservatorių krei
pimesi į Seimo pirmininką Ar
tūrą Paulauską. 

Seimo NSGK vadovas A. 
Sadeckas trečiadienį pranešė A. 
Paulauskui , kad VSD įslaptinta 
informacija apie „2K" buvo ne
teisėtai atskleista. A. Sadeckas 

įtaria, kad su slaptu dokumentu 
susipažinusi NSGK narė R. 
Juknevičienė pažeidė Įslaptin
tos informacijos apsaugos tvar
ką. 

Jeigu pasitvirtintų, jog R. 
Juknevičienė pažeidė šią tvar
ką, Seimas, pasak A. Paulaus
ko, galėtų siūlyti VSD atimti 
parlamentarei teisę dirbti su 
paslaptimis. 
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Atkel ta iš 3 psl. 
naudosis specialiai įreng

toje JAV pagamintoje kalbos 
mokymo laboratorijoje. 

Paskut inis JAV finansuo
jamos anglų kalbos mokymo 
programos t a rpsn i s baigsis 
sausio mėnesį. Iki tol pro
gramos vadovė, anglų kalbos 
dėstytoja iš JAV, Carol Reyes, 
aplankys visus devynis Lietu
vos Krašto apsaugos sistemos 
anglų kalbos mokymo centrus 
visoje Lietuvoje ir konsultuos 
Lietuvos dėstytojus. 

Nemenčinėje dvejus metus 
veikęs, JAV anglų kalbos mo
kymo padalinys ta ip pat su
rengė du seminarus maždaug 
40 devyniuose anglų kalbos 

Seimo vadovas raginamas atsiriboti nuo 
nedemokrat inės Baltarusijos draugų 

A t k e l t a i š 1 ps l . 
Seimo valdyba trečiadienį 

a ts isakė skirti lėšų Socialde
mokratinės koalicijos frakcijos 
narių Broniaus Bradausko, Vy
tauto Einorio, Vydo Baravyko ir 
Vladimiro Orechovo komandi
ruotei į Baltarusiją susitikti su 
Nacionalinio susirinkimo Ats
tovų rūmų nariais. 

Šio parlament© nepripažįs
ta demokratinės Vakarų valsty
bės, teigiančios, kad jo rinkimai 
buvo nedemokratiški. 

Tačiau minėtieji parlamen
ta ra i pareiškė pasiryžę kitą 
savaitę vykti į kelionę už savo 
pinigus. 

„Viską sumokėsiu savais pi
nigais, bet važiuosiu. Mes Lie
tuvai norime gero, o ne sukišti 
galvas į smėlį kaip stručiai. Pa
bandysiu ten įrodyti, jog ne lie
tuviai bijo bendrauti su baltaru
siais, o tik saujelė politikų, ku
rie laižo kažkam užpakalius", 
sakė valdybos sprendimu pasi
piktinęs socialdemokratas Bro
nius Bradauskas. 

Minėti par lamentarai pri
klauso parlamentinei Geros kai
mynystės ryšių su Baltarusija 
grupei. 

Seimo valdyba neprieštara
vo, jog par lamentarai vyktų į 
Baltarusiją už savo lėšas, kitaip 

dienas parlamentarams nebus 
užskaitytos pravaikštos. 

Prieš siūlymą siųsti parla
mentarus į komandiruotę pasi
sakė ir valdybos narys Seimo 
pirmininko pavaduotojas 
Gintaras Steponavičius. 

„Dabar t in i s Baltarusijos 
par lamentas yra išrinktas ne
demokrat iškai . Tai pripažįsta 
visos autori tet ingos tarptau
t inės organizacijos. Oficialios 
delegacijos nuo Seimo sufor
mavimas reikštų, jog mes re
miame nedemokratinius reži
mus ir palaikome su jais oficia
lius ryšius", aiškino G. Stepo
navičius. 

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministeri ja (URM) atsiribojo 
nuo Seimo narių vizito į Balta
rusiją. 

„Šis vizitas, jeigu jis tikrai 
įvyks, yra atskirų Seimo narių 
iniciatyva. Užsienio reikalų mi
nisterija buvo išsakiusi savo 
nuomonę dėl šios parlamentarų 
iniciatyvos", sakė URM Infor
macijos ir kultūros departamen
to direktorė Violeta Motulaitė. 

„Mes laikomės Europos Są
jungos pozicijos dėl riboto susi
tikimo su Baltarusijos pareigū
nų lygio", pridūrė ji. 

Seimo Užsienio reikalų ko
miteto pi rmininkas socialde
mokratas Gediminas Kirkilas 

teigė, jog būsimo parlamentarų 
vizito nereikėtų vertinti kaip 
„oficialaus pripažinimo". 

Savo ruožtu, jis pažymėjo, 
jog „tam tikrus santykius" su 
dabartiniu Baltarusijos parla
mentu būtina palaikyti, nes su 
juo gali tekti bendrauti ir atei
tyje, pasikeitus politinei padė
čiai šioje valstybėje. 

Paskutinis demokratiškai 
išr inktas Baltarusijos parla
mentas — 13-ojo šaukimo Aukš
čiausioji Taryba (AT) — prezi
dento Aleksandr Lukašenka 
buvo paleista 1996 metų rudenį 
po referendumo, išplėtusio pre
zidento galias. 

Tarptautinė bendruomenė 
nepripažino minėto referendu
mo bei ilgai vengė bendradar
biauti su vietoje AT įkurto 
Nacionalinio susirinkimo atsto
vais. 

Dėl A. Lukašenka vykdomų 
žmogaus teisių ir demokratijos 
pažeidimų Europos Taryba 
1997 metais įšaldė Baltarusijai 
suteiktą specialaus svečio statu
są ir iki šiol jo neatkūrė. 

Seime taip pat veikia ir par
lamentinė ryšių su Baltarusijos 
13-ojo šaukimo Aukščiausiąja 
Taryba ir demokratinėmis jė
gomis grupė, palaikanti ryšius 
su Baltarusijos opozicijos atsto
vais. tar iant , už kelionėje praleistas 

Skandalingai gimtadienį šventęs klebonas bus nubaustas 
A t k e l t a iš 1 ps l . 

39 metų marijampolietis R. 
Burba pravarde „Raikinas" pra
dėjo šaudyti į atvykusius polici
jos pareigūnus. 

{ pagalbą buvo pasikviesti 
policijos greitojo reagavimo 
rinktinės „Aro" pareigūnai, ku
rie pastatą šturmavo. 

Teismas yra skyręs R. Bur
bai įpareigojimą nuo 11 valan
dos vakaro būti savo namuose. 
Per patikrinimą, kaip laikosi šio 
įpareigojimo, neradę R. Burbos 
namuose, pareigūnai sužinojo jo 
lėbavimo vietą. 

Šventėje, pagal pareigūnų 
turė ta informaciją, turėjo daly
vauti ir asmenys, su kuriais R. 
Burbai teismo yra uždrausta 

bendrauti . 
Per kra tą pirtyje buvo ap

tiktas neblaivus R. Burba, vie
name iš antro aukšto kambarių 
suras tas klebonas R. Visockis 
bei vienas iš R. Burbos organi
zuotos nusikalstamos grupuotės 
narių 31 metų R. Jakštys. 

Vakarėlyje dalyvavo ir dvi 
23 bei 19 metų merginos. 

Kratos metu rastas ir paim
tas pistoletas, pritaikytas šau
dyti šratais . 

Policijos pareigūnai R. Bur
bą nuvežė į Kalvarijos ligoninę 
girtumui nustatyti, kiti asme
nys po apklausos paleisti. 

Dėl teismo sprendimo ne
vykdymo Marijampolės policijos 
komisar ia te pradėtas ikiteis

minis tyrimas. 
Kalvarijos savivaldybės po

licijos komisariate pradėtas iki
teisminis tyrimas dėl pasiprie
šinimo policijos pareigūnams. 

34 metų klebonui R. Visoc-
kiui buvo nustatytas vidutinis 
girtumo laipsnis, jo kraujyje 
rasta 1.86 promilės alkoholio 

Galutinis sprendimas dėl 
Daujėnų miestelio parapijos 
klebono bus priimtas tik paaiš
kėjus visoms įvykio aplinky
bėms. 

Pernai klebono gimtadienio 
šventimas parapijos šarvojimo 
salėje taip pat papiktino parapi
jiečius. Mat naktį vienas iš kle
bono svečių ėmė skambinti var
pais. 

cen t ruose dirbančių dėstytojų. 
Seminaruose Lietuvos dėsty
tojai tobulino kalbos mokymo 
techniką, patikrinimo ypatu
mus bei karinės anglų kalbos 
terminologiją. 

Lie tuva labai greitai įstei
gė anglų kalbos mokymo pro
g ramą kraš to apsaugos siste
moje. D a r 1999 m. daugiau nei 
50 proc. IMET programos lėšų 
buvo skir iama anglų kalbos 
k u r s a m s JAV, tuo tarpu dabar 
š iam t ikslui skiriama mažiau 
nei 5 proc. programos lėšų. 
Tokiu būdu, vis daugiau Lie
tuvos kariškių turi galimybę 
i švykt i į specializuotus ka
rinius ku r sus JAV. 

Info 

PAGYVĖJIMAS LIETUVOS ŽEMES 
ŪKIO BENDROVĖSE 

Atkel ta iš 6 psl. 
r e ta i įsivaizduoja, kokia 

reali jų pajaus vertė . Dažnai 
vargingai gyvendami, tenki
nasi ir mažu, bet svarbu, kad 
apčiuopiamu pinigu. Į s ta ty
mai šioje srityje ta ip pa t gan 
daug leidžia. Skirt ingai nei 
akcinių bendrovių atveju, pa
jų pardavimas vykdomas iš 
rankų į rankas , o nespėję par
duoti gali likti be nieko, nes 
į s t a t y m a s n e n u m a t o , kad 
bendrovės kontrolinį paketą 
supirkęs asmuo tur i skelbti 
pas iū lymą l ikus iems smul
kiems pajininkams. 

Agrar inės ekonomikos ins
t i tu to darbuotojai sako, kad 
įsivaizdavimas, jog žemės ūkio 
gamyba yra nuostolinga, yra 
k la id ingas . Stambūs ūkiai ir 
ūk in inka i , sugebantys t inka
mai pasir inkt i specializaciją, 
netgi uždirba nemažai pelno. 
Suvokimas , kad žemės ūkyje 
t a ip pa t galima uždirbti bei 
b ū s i m a Europos sąjungos 
p a r a m a skatina verslininkus 
supi rk inė t i žemės ūkio bend
roves. 

Sigitas Babilius 
Laisvosios Europos radijas 

PASINAUDOKITE „DRAUGO" SPAUSTUVĖS 
PATARNAVIMAIS 

Dienraštis „Draugas" spausdinamas modernioje, savoje spaus
tuvėje. Lietuvių tarpe nėra kitos modernesnės spaustuvės visoje 
Amerikoje. „Draugo" spaustuvė spausdina lietuviškas knygas, 

žurnalus, laikraščius, programas, pakvietimus, plakatus, bilietus, 
reklamines brošiūras, vokus su adresais, paruošia oficialių laiškų 
popierių su siuntėjo, organizacijų adresais, pasirinktais šūkiais.. 

Nedaug yra spaudos darbų, kurių dienraščio „Draugo" 
spaustuvė negalėtų atlikti. 

Kiekvienas spaudos darbas, duotas „Draugo" spaustuvei, yra 
parama dienraščiui. „Draugas" turi atlikti daug papildomų 

spaudos darbų, kad galėtų išsilaikyti ir daryti pažangą. 
Kviečiame visas organizacijas ir programų vadovus be! kitų 

lietuviškų draugijų vadovybę pasinaudoti „Draugo" spaustuvės 
patarnavimu. Atvykite bent pasiteirauti kainų ir sužinoti, 

ką mūsų spaustuvė gaii Jums suteikti. 
Remkite „Draugą", kuris palaiko lietuvių kultūrinį gyvenimą 
išeivijoje — duokite spaudos darbus „Draugo" spaustuvei. 

| Juk „Draugas" stengiasi aprašyti visus renginius ir organizacijas. 
todėl nėra kito tokio, išeiviją jungiančio, veiksnio, kaip „Draugas". 

Visais spaudos darbų reikalais teiraukitės: 
Valentinas Krumplis 

DRAUGAS 
4545 W. 63 Street; Chicago, ii_ 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax: 773-585-8284 

SKELBIMAI 
SLAUGOS PASLAUGOS \M NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Mieli seneliai, jei norite gyventi be 
kasdieninių rūpesčių, gera šeima 

kviečia į savo namus. Visada geras, 
šviežias maistas, visapusiška priežiūra. 

Arba išnuomojame. 
Tel. 708-430-3983; 630-670-8336. 

DĖMESK* abmSK* Neseniai atvykote. 
leBcote 4mbo m boto, t a i i w skelbtis 

Mkrajtyfe brangiai kainuoja7 

Ne McUDBAUCASJfeųskeMma 
BffMUtdktt nemokamai. Tereikia 

paricamfainti t<£ 773-585^500 ar 
užtukti į DRAUGO 

admMstradįa adresu 454S VV. 63 St. 
CMcaoo. H. 60629 

OįįĘSm 
Pro-Team 
Bus.: 708-361-0800 
V«ceMi*773-8St-78» 
Fax: 708-361-9618 

E-mail: 
d.i.mayer @ worldnet.att net 
D A N A ŠČERBAITĖ MAYER 

Jei norite parduoti ar pirkti namus 
mieste ar priemiesčiuose, kreipkitės į 
DANUTĘ MAYER Profesionaliai ir 

sąžiningai patarnauja nuo 1986 m. 
Nuosavybių įkainavimas veltui. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui 

į Lietuvą 
nusipirksite 
.DRAUGE"! 

Ifedstern 
GUROP€ 

GREIT PARDUODA 
Jrįf , Landmark 

properties 

Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

Af A 
ALFONSAS KAIRELIS 

Nuliūdę liko: žmona Hedvvig (Zander), sūnus Victor 
su žmona Videtta, duktė Chris t ina Cabanin su vyru 
Jose, anūkai Richard, Alex ir Chris t ina Kaireliai bei 
Victor ir Jul ie Cabanin, seserys J ieva ir Kazune. 

Velionis pašarvotas penktadienį, spalio 3 d. nuo 4 v. 
p.p. iki 9 v.v. Zimmerman & Sanderman laidojimo na
muose, 5200 W. 95th St. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, spalio 4 d. 9 vai . ryto 
velionis bus a t lydėtas į Zion Lutheran bažnyčią, 9000 S. 
Menard, kurioje 10 vai. ryto įvyks pamaldos už jo sielą. 
A. a. Alfonsas bus palaidotas Bethania kapinėse . 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, d raugus ir pažįs
t amus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Laidot. direkt. Thompson & Kuenster . 
Tel. 708-425-0500. 

A f A 
REGINAI STANKAITIENEI 

Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
jos broliui RIMANTUI MACKEVIČIUI ir visai jo 
šeimai bei artimiesiems. 

Atlantic Express Corp. bendradarbiai 

Lietuvos Dukterų draugijai mirusių atminimui 
aukos: 

a.a. B r o n ė s K i z l a u s k i e n ė s a t m . aukojo: 20 dol. As ta ir 
Vaclovas Kleizai; 20 dol. I rena Gelažienė; 30 dol. P r a n a s 
Povilaitis; 
a-a. L e o k a d i j o s Ž v y n i e n ė s a t m . aukojo: 25 dol. V a n d a 
ir Vaclovas Mažeikos; 50 dol. Halina Bagdonienė; 
a .a . S t a s i o J a n k o n i o a t m . aukojo: 25 dol. Angelė Vens-
lovienė. 

Lietuvos Dukterys nuoširdžiai užjaučia a r t imuos ius i r 
dėkoja aukotojams. 

PARDUODA IŠNUOMOJA 

PARDUODA 
skubiai naują 

„king size" lovą. 
Tel. 773-517-3352. 

VVoodridge i š n u o m o j a m i 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg .— $607; 
2 mieg. — S682. 

Tel . 630-910-0644, Janą. 

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingas žmogus darbui 
įstaigoje — „telemarketing". 
Anglų ir lietuvių kalba būtina. 

Tel. 773-585-9500. kviesti 
Valentina. 

Ieškome vyriškio, kuris galėtų 
pakelti gulintį sergantį žmogų 

kelis kartus per parą. 
Tel.773-767-2400, 
Aušra Padalino. 

Caregivers needed for live in 
jobs in Wisconsin. Mušt have 
experience. English. SS#, D.L. 

Car helpful. 
Call Greg at 262-657-8044. 

PASLAUGOS 

Šildymas 
Šaldymas 

6556 S. Kedae Chta^o, L 60629 
Prekyte. jnstaiavirnas, aptarnavimas 
— Licensed — Bonded— Insured 

773-778-4007 
773-551 1833 

STATE FARM INSURANCE 
AlTOMOraiU NAMU. SVFJKATOS 

K O. VVBĖS DRAUDIMAS. 
Aeentas Frank Zapolis ir Off. Mgr. 

Auksė S. Kane kalba lietuviškai". 
FRANK ZAPOLIS 

3208 1/2 West 95th Street 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

Bukime pažįstami! 
Neseniai atvažiavusiems, norintiems skaityti DRAUGĄ, siusime jį 
1 mėn. nemokamai. Praneškite savo pavarde, vardą, adresą ir 
telefono numerį raštu (DRAUGAS. 4545 W. 63 St., Chicago, IL 
60629) arba telefonu 773-585-9500. Būkime pažįstami! (JAV) 

vardas, pavardė 

adresas 

miestas, valstija, zip 

telefono numeris 

itlifiois 
tikumam _j 

Namams Paskolos. Apdraustos Sąskaitos 

( . •» iD«W 

MUTUAL FEDERAL SAVLNGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

i • Į l 

2212 Wcst Ccrmak Road. Ctuuigo. IL 60608 
(773) 847-7747 

Stcphen M. Oksas. Prefidcnt 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 95 Metus. 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 
DERLIAUS GERYBIŲ TEKO 

VISIEMS 

PALTINŲ KONCERTAS ČIKAGOJE 
Kiekvieneriais metais 

Vilniuje išleidžiamas lietuvių 
pasiektų rekordų leidinys. 
Atrodo, kad šiame leidinyje 
derėtų įrašyti Arvydo ir Nelės 
Paltinų Šiaurės Amerikoje 
atliktų koncertų skaičių. Pal-
tinai pirmą kartą Čikagoje 
koncertavo 1963 m. Ir tai 
reiškia, kad š.m. spalio 5 d. 
Čikagoje rengiamas Paltinų 
koncertas bus 20-tasis. Ka
daise Paltinai buvo Klaipė
doje veikusio ^Kopų balsai" 
ansamblio pagrindiniai asme
nys. Arvydas buvo vadovas, o 
Nelė — solistė. 1963 m., susi
darius palankioms sąlygoms, 
jiems pavyko išvykti į Vokie
tiją. Tais pačiais metais jiedu 
pirmą kartą pradžiugino 
Čikagos lietuvius skambio
mis estradinėmis dainomis. 
Paskui bemaž kiekvienais 
metais atvykdavo į mūsų 
miestą. Ilgoką laiką koncer
tus rengdavo „Margutis". Vė
liau — Amerikos lietuvių ra
dijo laida. Šiemetinio koncer
to rengėjas yra Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras. 

Paltinai yra puikūs estra
dinių dainų atlikėjai, ir labai 
malonūs, sukalbami žmonės. 
Paltinai yra labai mėgstami 
tėvynėje Lietuvoje. Jiedu 
kiekvieneriais metais koncer
tuoja Lietuvoje. Praėjusią 
vasarą jie atliko bemaž 30 
koncertų Lietuvos miestuose. 
Juos mėgsta ir vertina Vo

kietijoje ir kitose Europos val
stybėse gyveną lietuviai. To
kios pat nuomonės yra ir 
mūsų tautiečiai, išsibarstę 
nuo Atlanto iki Ramiojo van
denyno. Ne veltui Valdas 
Adamkus, tuometinis Lietu
vos Respublikos prezidentas, 
šių metų vasario 16 d. Nelę 
Paltinienę pagerbė ordinu 
„Už nuopelnus Lietuvai". 

Paltinų žodžiais, Lietuvo
je rengtuose koncertuose di
delio pritarimo ir šilumos pa
rodė visokiausio amžiaus mū
sų tautiečiai. Koncerte Čika
goje spalio 5 d., 3 v. p.p., tiki
masi sulaukti anksčiau, vė
liau ir vėliausiai į šį kraštą at
vykusių mūsiškių. Pasibaigus 
koncertinei programai, visi 
kviečiami užsukti į kavinę ir 
čionai susitikti su koncerto 
programos atlikėjais ir, kaip 
mūsiškiams įprasta, pasi
žmonėti. 

P.Ptr. 

LAIDA APIE 
BAJORIJOS ISTORIJĄ 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus praneša, kad spalio 
4 d. per Lietuvos televiziią 
19:30 v. v. (11:30 v. ryto Čika
gos laiku) bus rodoma laida 
„Vakaro autografas", kurioje 
pateikiama ir analizuojama 
vertinga informacija apie ba
jorijos istoriją Lietuvoje. Bal
zeko lietuvių kultūros muzie
jus didžiuojasi, turėdamas 
didžiausią duomenų archyvą 
už Lietuvos ribų, susijusį su 
šia daugeliui lietuvių įdomia 
tema. Manome, kad ši laida 
gali sudominti ir nemažai 
Čikagos lietuvių, todėl prime
name, kad LRT programą ga
lite žiūrėti internetu. Malo
niai kviečiame pasinaudoti 
galimybe daugiau sužinoti 
apie bajorų sluoksnį ir galbūt 
savo šaknis! 

Stanley Balzekas 

Akademinio skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus miru
sių narių prisiminimo šv. Mi
šios bus aukojamos spalio 12 
d., sekmadienį, 11 vai. r. Pal. 
J. Matulaičio misijos bažny
čioje, Lemonte. Po pamaldų 
visi susitiksime PLC vestibiu
lyje ir vyksime į kapines tra
diciniam kolegų kapų lanky
mui. Visi ASS nariai prašomi 
dalyvauti Mišiose ir lankant 
kapus. Informacija tel. Vyte
niui Kirvelaičiui 630-257-
0064. 

Marąuette Parko Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje spalio 
mėnesį kalbama Rožinio mal
da - po ryto 7:30 v.r. šv. Mišių 
- nuo pirmadienio iki penkta
dienio. Šv. Mišios anglų kalba 
aukojamos 8:30 v.r. 

Lithuanian Mercy Lift 
rengia kokteilių vakarą -
metinį aukų rinkimo vajų, 
kuris vyks PLC, „Bočių" me
nėje, spalio 3 d., penktadienį, 
7-10 v.v. Kreiptis į Laimą tel. 
708-354-4835, dieną 312-814-
8734 arba 

ei. paAtu Uthuanianmer-
rvuftjS^vahoo cotn 

Šv. Kazimiero Kongrega
cijos seserys maloniai kviečia 
visus dalyvauti šv. Mišiose ir 
pasimelsti, kad kongregacijos 
steigėja Motina Marija Kau
paitė būtų paskelbta palai
mintąja. Mišios vyks šį šešta
dienį, spalio 4 d., 9:30 vai. ry
to, seselių motiniškame na
me, 2601 West Marąuette 
Road, Chicago. 

BALFo 28-asis skyrius 
Lemonte kasmetinio vajaus 
proga kiekvieną spalio mėne
sio sekmadienį Pal. Jurgio 
Matulaičio bažnyčios priean
gyje rinks aukas po 9 vai. ir 
prieš bei po 11 vai. šv. Mišių. 
Paremkime Bendrojo Ameri
kos lietuvių šalpos fondo veik
lą. 

Daumanto - Diehninkai-
čio jaunųjų ateitininkų kuo
pos kitas susirinkimas vyks 
spalio 5 d. Prašome dalyvauti 
šv. Mišiose Palaimintojo Jur
gio Matulaičio misijoje pilna 
uniforma. Tuojau po šv. Mišių 
vyks susirinkimas Ateitinin
kų namuose vaikams nuo 
darželio amžiaus iki aštuntojo 
skyriaus. Registravimas vyks 
iki lapkričio 15 d. Jeigu turite 
klausimų, skambinkite globė
joms Laimai Aleksienei 708-
442-5869 arba Rasai Kasniū-
nienei 708-403-4988. 

Šiemet Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus „Metų 
žmogaus" žymeniu pagerbs 
puikų vadovą, Vilniaus merą 
Artūrą Zuoką už nuopelnus 
Vilniaus miestui ir vilnie
čiams. Muziejaus pokylis, ku
rio metu Artūrui Zuokui bus 
įteiktas ..Metų žmogaus" ap
dovanojimas, įvyks spalio 26 
d. vieno prestižiškiausių Či
kagos viešbučių - Peninsula 
Hotel pokylių salėje. Maloniai 
kviečiame dalyvauti pokylyje 
ir kviečiame Jus įdėti savo as
meninį ar organizacijos svei
kinimo laišką, verslo reklamą 
į mūsų pokylio sveikinimų-
reklamų knygą, kurią gaus vi
si pokylio svečiai. Dėl infor
macijos ir vietų skambinti tel. 
773-582-6500 Stanley Bal-
zekui, Jr., arba Ritai Janz. 

Rugsėjo 28 d.. Lemonte, 
PLC salėje, vyko „Vaiko var
tai į mokslą" organizacijos, 
kuriančios ir Lietuvoje įgyven
dinančios auklėjimo progra
mas, rengiami ir tradiciniais 
tapę „Derliaus pietūs", į ku
riuos suplaukė netikėtai daug 
svečių - per 200 žmonių. Tai 
rodiklis, kad pedagogės, ku
rios organizacijoje sudaro dau
gumą, ir kitų profesijų pagal
bininkai eina teisinga krypti
mi. 

„Derliaus pietų" dalyviai 
pirmiausia Pal. Jurgio Matu
laičio misijoje dalyvavo šv. Mi
šių aukoje, kurią aukojo misi
jos kapelionas kun. Algirdas 
Paliokas, vėliau laiminęs ir 
„Derliaus pietų" valgius. Jis 
tarė: „Tegu Dievas laimina 
Lietuvos vaikus, kurie netu
rėjo tinkamo auklėjimo, ir tas 
'Vaiko vartai į mokslą' progra
mas, kad jos ateitų jiems į pa
galbą, taip pat rėmėjus, kurie 
čia susirinko". 

Neįprastai ir maloniai 
nuteikė salės prieigose svečius 
pasitikęs jaunimas - tai moks
leiviai ateitininkai iš kun. 
Alfonso Lipniūno ir Daumanto 
Dielininkaičio kuopų, kurie 
ruošėsi patarnauti prie stalų. 

Prieš prasidedant popietei 
atkreipiau dėmesį į stendelį, 
skirtą naujai šios organizaci
jos akcijai - nupirkime medžio 
apdirbimo įrankių Obelių vai
kų dienos centrui. Užkalbinau 
šio projekto koordinatorę Ire
ną Grigaitienę, kuri šią vasarą 
lankėsi Obelių miestelyje. 
Rokiškio raj. Ji papasakojo, 
kad Obeliuose „Vaiko vartai į 
mokslą" remiamą dienos cen
trą lanko apie 50 vaikų. Mies
telis turi labai paslaugų ir 
energingą jauną kleboną Juo
zą Kuodį, kuris jungia prob
lemiškus vaikus ir jaunimą į 
chorelius, ruošia pirmajai ko
munijai ir kartu įtraukia jų 
netvarkingus tėvus. 

- Man buvo prie širdies 
klebono noras įrengti medžio 
apdirbimo dirbtuvėlę, kur 
vaikai galėtų mokytis amato. 

„Vaikai gali pradėti daryti 
grėbliams kotus", - sakė kle
bonas. - Tai labai pravartus 
dalykas paaugliams, kuriems 
dienos centre piešti ir dai
nuoti jau atsibodo. Taip gali
ma būtų įtraukti ir bedarbius 
miestelio stalius, kur ie čia 
naudingai praleistų laiką, ir 
vaikus pamokytų, - pasakojo 
I. Grigaitienė. Ji vedė ir „Der
liaus pietų" programą. 

Pradėdama renginį ji 
pasveikino nuoširdžią bendra
darbę iš Floridos Janonienę ir 
pasidžiaugė pilna PLC sale 
svečių:. 

- Kartu su mumis jūs 
gydot Lietuvos jaunimui pa
darytas skriaudos žaizdas, -
sakė ji. — Kartu su mumis jūs 
t iesiat pagalbos tiltą per 
Atlantą. Teko lankytis Lie
tuvoje, mačiau vaikus, kurie 
yra labai gražūs, mačiau sava
norius. Mačiau, kad vaikai 
centruose randa užvėją nuo jų 
jauname gyvenime siaučian
čių audrų. Mačiau pavargu
sias, išsisėmusias, bet vis tiek 
dar turinčias entuziazmo 
savanores. Joms mūsų pa
ruoštos programos yra labai 
naudingos. Jos jas vykdo, tai 
rodo vaikų piešiniai, kuriais 
nukabinėtos sienos. Jos laukia 
daugiau programų, kurios 
palengvina darbą. Esame jau 
paruošę dvi - charakterio ug
dymo ir kovos su svaigalais, 
kvaišalais - D.R.A.S.A. - pro
gramas. 

Kaip tik už pastarąją pro
gramą popietės metu „Vaiko 
vartams į mokslą" buvo įteikta 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pristatyta ir Lietuvių 
fondo finansuota stipendija. 
Ją įteikė PLB atstovė Laima 
Žliobienė, kuri sakė: 

- Ši stipendija buvo įkurta 
minint vyskupo Motiejaus 
Valančiaus jubiliejų, norint 
priminti ir išgarsinti krikš
čioniškas humanistines ir tau
tines vertybes. „Vaiko vartų į 
mokslą" programa prieš svai
galus visiškai atitiko Valan
čiaus idėjoms, kuriomis jis 

Šaunuoliai Kun. A. Lipniūno ir Daumanto — Dielininkaičio kuopos ateit ininkai patarnavo „Derliaus pietų" sve
čiams. J ų tarpe yra norinčių važiuoti į Lietuvą ir padirbėti su apleistais vaikais . Tarpe jų ir jauniausias bei šau
niausias savanoris - Tomukas Čyvas (priekyje). Ritos Venclovienės nuotr. 

stengėsi žmones šviesti, kelti 
jų dvasią, tvirtinti charakterį. 
„Vaiko vartai į mokslą" orga
nizacija gelbsti ir moko kon
krečiais darbais nelaimin
giausius Lietuvos vaikus, 
padeda jiems paimti gyveni
mo vairą į savo rankas. - sakė 
L. Žliobienė. 

Irena Grigaitienė rėmė
jams pristatė ir būsimąją pro
gramą, kuri šiuo metu dar yra 
rengiama. Ji pavadinta „Sau" 
- savos asmenybės ugdymas. 

- Vaikui reikia sužadinti 
savigarbą, kad jis galėtų, 
pradėdamas nuo savęs, kilti 
aukštyn. Yra sudarytas komi
tetas iš „Vaiko vartai į moks
lą" narių. Komitetas, kuria
me 8 asmenys - pedagogai, 
socialiniai darbuotojai - jau 
rengia programą. J talką ateis 
ir psichologijos doktoratą tu
rintis kun. Kęstutis Trima
kas, šiuo metu dėstantis VDU 
Kaune. Visi jie — savanoriai, 
visi jie aukoja savo laiką ir 
įgytas aukštojo mokslo ir 
praktikos žinias. 

Vedančioji padėkojo Kas-
selio, Vokietija, gimnazijos 
mokiniams ir mokytojams, 
kurie prieš savaitę buvo su
rengę susitikimą ir „Vaiko 
vartams" paskyrė 150 dol. 
auką. 

Po pietų užkalbinau Ritą 

LR gen. konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius paskelbė laiminga 
loterijos bilietą (Šlenių dovanotą savai tę atostogų „Neptūno". Wl, vasar
vietėje), kurį laimėjo Jonas Pabedinskas. Loteriją vedė Danutė Dirvonie-
ne. 

„Vaiko vartai į mokslą" valdybos narės ir darbuotojos jau pasiruošusios priimti j „Derliaus pietus" atvykstančius 
svečius (sėdi iš kairės): Angelė Dirkienė ir S tasė Korres; (stovi) Ramune Kubiliūtė. Irena Grigaitienė, Ritone 
Rudaitienė. Rita Venclovienė ir Nijole Grigaliūnienė. 

Venclovienę, nuo kurios visa 
ši organizacija prasidėjo ir 
kuri buvo pirmoji pirmininkė. 
Ji papasakojo, kad prieš ket
verius metus į jas, išeives pe
dagoges, kreipėsi iš Lietuvos 
atvykusi tuometinė socialinių 
mokslų doktorantė (pirmoji 
Lietuvoje) Laima Kuzmickai
tė, dabar VDU dėstytoja. 

- Ji sakė: „Darykit ką 
nors, kadangi Lietuvoje yra 
tiek daug vaikų, kurie nelanko 
mokyklos". Netrukus iš Lietu
vos atvyko kun. Arvydas Žy-
gas, kuris kalbėjo tą patį. Ta
da mes susiėjome 7-8 mokyto
jos ir pradėjome. Šiuo metu 
globojame Lietuvoje 8 dienos 
centrus, kuriuose yra apie 500 
vaikų: teikiame jiems maistą 
ir mokslo priemones, rūpina
mės jų sveikata ir buitimi po 
pamokų. 

- Ar matote rezultatą? -
paklausiau Ritos Venclovie
nės, kuri šiuo metu yra „Vaiko 
vartų" programų koordinatorė 
Lietuvoje. 

- Gerai matom! Kai pra
dėjom, tie vaikai kampuose 
sėdėjo, nedalyvaudavo mūsų 
rengiamuose užsiėmimuose ir 
sakydavo: nenoriu! Buvo pikti, 
spardydavo vienas kitą, keik-
davosi. Pvz.. Vilniuje mes duo-

davom jiems valgyti, o jie į 
mus spjaudydavo. Dabar nu
važiuojame - vaikai linksmi, 
dalyvauja visuose užsiėmi
muose. Po 4 metų pamatėm 
dideli skirtumą. Pasikeitė ne 
tik vaikai, keičiasi ir jų tėvai. 
Ką tik gavau laišką iš Lietu
vos. Viena sesutė iš trijų rašo: 
..Rita. neįsivaizduoja!., kas at
sitiko: mama negeria jau 5 
mėnesiai! Pirmą kartą gyve
nime švenčiau gimimo dieną. 
Pirmą kartą man nupirko dra
bužėlių ir surengė šventę. Mes 
tokios laimingos". 

„Derliaus pietuose" daly
vavo ir sveikino LR gen. kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau
noravičius. Savo talentą pa-
aukodamos ir prie labdaros 
prisidėdamos, koncertą suren
gė solistė Nijolė Penikaitė ir 
pianistė Olivija Urbonaitė, 
atlikusios nuotaikingą klasi
kinę programą. Beje. Olivija 
Urbonaitė pasirodė ir kaip 
kompozitorė: buvo atlikta jos 
dama ,.Ilgesys". 

Vyko loterija, tarp kurios 
laimikių buvo kepiniu, gelių ir 
net savaitė atostogų Wisconsi-
ne. Taigi derliaus gėrybių toko 
visiems: ir materialių, ir dva
sinių. 

Audronė V. Škiudaitė 

, JJRAUGO* RĖMĖJAI 

Albertas Druktenis, gyv. 
Bedford. NH. ne tik atnaujino 
„Draugo" prenumeratą dar 
vieniems metams, bet pridėjo 
ir 100 dol. auką. Šio mūsų 
skaitytojo dosnumas tikrai 
įvertinamas ir sakome nuo
širdų ačiū! 

Brigita Tamošiūnas iš 
Lemont. IL. atsilygino už 
„Draugo" prenumeratą ir dar 
dienraštį apdovanojo 50 dol. 
auka. Labai ačiū! 

Joana Druktenis, gyv. 
Omaha. NE, kartu su prenu
meratos mokesčiu atsiuntė 
dar 100 dol. auką ..Draugo" 
leidybos išlaidoms sumažinti. 
Esame sujaudinti jos dosnu
mo ir širdingai dėkojame' 

Dr. Birutė Kasakaitis, 
Oak Lawn. II., parėmė ..Drau
gą" 50 dol. auka. Taip pat 50 
dol. auka atsiuntė ir Jūratė 
Dovilienė, Oakbrook Terrace, 

IL. Abiem rėmėjoms nuošir
džiai dėkojame. 

Roma Mastdenė, Pinellas 
Park, FL. padovanojo „Drau
gui" 50 dol. auką. Ačiū! 

Birutė Sekmaka8, St. Pete 
Beach, FL. parodė savo gerą 
širdį, paremdama „Draugą" 
50 dol. auka. Dėkojame! 

Algis ir Violeta Strikai. 
jaunosios kartos mūsų skaity
tojai iš La Grange, IL, supran
ta lietuviškos spaudos svarbą, 
dėl to „Draugui" atsiuntė 100 
dol. auką. Širdingai ačiū! 

Gera, kai mūsų skaityto
jai laiku pratęsia prenume
ratą, bet dar geriau, kai kartu 
su jos mokesčiu atsiunčia ir 
auką ..Draugui". Po 50 dol. su 
prenumeratos mokesčiu at
siuntė Juozas Darnusis, Ster-
Hng. VA; Stasys Žilevičius, 
Palos Hills, IL, ir Jadvyga 
Jankauskienė, Chicago, II. 
Visiems tariame širdingą 
ačiū! 

„ D R A U G O " K N Y G Y N Ė L Y J E 

VIENUŽIS 
TERESĖ BIKTNATTĖ 

Tai monografija, kurios 
pagrindinis tikslas nustatyti 
A. Vienažindžio vietą XLX a. 
antrosios pusės literatūrini
ame kontekste: platesnėje 
epochos panoramoje atskleisti 
poeto biografiją ir asmenybę, 
išryškinti jo lyrikos ištakas, 
išnagrinėti kūrinių poetinio 
turinio, žanro, stiliaus, poet
ikos ir metodo klausimus, at
skleisti jo reikšmę ir poveikį 
lietuvių lyrikai, tautosakai, 
šiuolaikinei kultūrai. 

„Jau šimtmetis po Laižu
vos klevais ilsisi didysis lietu
vių tautos dainius, giedojęs 
jaunystės džiaugsmą ir trem
ties sopulį. Poetas, sėmęsis 
įkvėpimo iš tautosakos vers
mės, pirmąsyk lietuvių poezi
joje taip plačiai atvėrė žmo

gaus dvasinio gyvenimo hori
zontus. A. Vienažindys kele
riopai didis: jis - pirmasis lie
tuvių meilės lyrikas, ryškiau
sias liaudiškojo romantizmo 
atstovas, populiariausias tau
tos giesmininkas, kurio dainų 
dainelių grožis neišblėso ir 
mūsų laikais"; - rašo autorė. 

Knygos kaina 8 dol., pri
dedant 8.75 proc. mokestį už
sisakantiems IL valstijoje. 
Vienos knygos persiuntimo 
kaina 3.95 dol.. už kiekvieną 
papildomą knygą - 1 dol. mo
kestis, įsigyti norimų knygų 
galima „Draugo" knygynėlyje, 
adresu 4545 West 63rd. 
Street. Chicago. IL 60629. Tei
rautis telefonu 773-585-9500. 

Parengia 
Vitalija Pulokienė 

Teresė Bikinaiti 
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SKELBIMAI 
• Amerikos Lie tuv ių radi
j a s , vad. Anatolijus Statas kiek
vieną sekmadieni 7 vai. r. p?r 
VV( FA 14.50 AVI. Tel. 773-S47-
4903. adresas: 4-l^<) S I tancisco. 
CMcago, IL60632. (<»k i 


